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I. ÚVODNÁ ČASŤ 

 
1. Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania: 
Stanovenie všeobecnej hodnoty bytu s príslušenstvom a spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach 
a zariadenia domu s pozemkami. 
 
2. Účel znaleckého posudku:   
Za účelom organizovania dobrovoľnej dražby. 
 
3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu):   
24.01.2019 
 
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje:   
24.01.2019 
 
5. Podklady na vypracovanie posudku :         
   a) Podklady dodané zadávateľom :         

• Objednávka znaleckého posudku 

• Pôdorys bytu  

• Vek stavby bytového domu zo dňa 15.01.2020 
 
   b) Podklady získané znalcom :         

• Čiastočný výpis z katastra nehnuteľností z listu vlastníctva č. 1003 a 832, k.ú. Rastice, obec Zlaté Klasy, 
okres Dunajská Streda, vytvorený cez katastrálny portál, dňa 24.01.2020 

• Informatívna kópia katastrálnej mapy na parcelu č. 845 reg. "C" KN v  k.ú. Rastice, obec Zlaté Klasy, 
okres Dunajská Streda, vytvorený cez mapový klient ZBGIS dňa 24.01.2020 

• Mapa širších vzťahov vytvorená cez Google maps, dňa 24.01.2020 

• Zápis z obhliadky 

• Doklad o veľkosti podlahovej plochy bytu z bytového družstva 

• Fotodokumentácia 

• Internetové cenové ponuky 
 
6. Použité právne predpisy a literatúra: 

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

• Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon 
č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

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

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

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

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

• Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných 
objektova stavebných prác výrobnej povahy 

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

 
7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov: 

• 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 i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená 
neprimeranou pohnútkou; obvykle vrátane dane z pridanej hodnoty. Ekvivalentným pojmom 
je trhová hodnota. 

• 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. 
Ekvivalentným pojmom je reprodukčná obstarávacia hodnota alebo nová cena. V zmysle 
medzinárodných ohodnocovacích štandardov sa jedná o princíp nákladového určenia hodnoty. 

• Technická hodnota (TH) - je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu 
zodpovedajúcu výške opotrebovania. Ekvivalentným pojmom je reprodukčná zostatková 
hodnotaalebo časová cena. 

• Technický stav stavby (TS) - je percentuálne vyjadrenie okamžitého stavu stavby. 

• Výnosová hodnota (HV) - je znalecký odhad súčasnej hodnoty budúcich disponibilných výnosov 
z využitia nehnuteľnosti formou prenájmu, diskontovaných rizikovou (diskontnou) sadzbou. 

• Opotrebenie stavby (O) - je percentuálne vyjadrenie opotrebenia stavby. 

• Vek stavby (V) - je vek stavby v rokoch od začiatku užívania k termínu posúdenia / ohodnotenia. 

• Zostatková životnosť stavby (T) - je predpokladaná doba ďalšej životnosti stavby v rokoch až do 
predpokladaného zániku stavby. 

• Predpokladaná životnosť stavby (Z) - je predpokladaná (alebo stanovená) celková životnosť stavby 
v rokoch. 

 
8. Osobitné požiadavky zadávateľa: 
Zadávateľ k vypracovaniu znaleckého posudku o všeobecnej hodnote nemal žiadne zvláštne požiadavky. 
Ak byt nebude sprístupnený v danom čase a termíne obhliadky, žiada postupovať podľa § 12 ods. 3 zákona 
č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, v zmysle ktorého: ,,Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, 
neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, 
ktoré má dražobník k dispozícii.“  
 
Byt nebol sprístupnený 08.01.2020 o 8:00. Majiteľka bytu Iveta Némethová uviedla do záznamu z 
obhliadky, že ma do bytu nepustí. Záznam z obhliadky je v prílohe. 
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II. POSUDOK 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

 
a) Výber použitej metódy: 
Pri ohodnotení boli použité metodické postupy uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.  
 
a1) 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. 
 
a2) Stanovenie všeobecnej hodnoty:  
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: 
Najvhodnejšou metódou na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti je porovnanie skutočných cien 
realizovaných v danom mieste a čase pri prevodoch vlastníctva porovnateľných nehnuteľností. 
Na porovnanie je potrebný súbor aspoň troch bytov / stavieb. Porovnanie sa vykonáva na mernú jednotku (1 
m2 podlahovej plochy) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných bytov / stavieb a ohodnocovaného bytu 
/ stavieb. Hlavné faktory porovnávania sú 
-ekonomické (dátum prevodu, spôsob platby a pod.) 
-polohové (miesto, lokalita, atraktivita a pod.) 
-fyzické (infraštruktúra, možnosť zástavby, kvalita pôdy a pod.) 
Pretože pre posudzovaný prípad nebolo možné získať žiadne preukázateľné údaje o prevodoch vlastníctva 
porovnateľných nehnuteľností, porovnávaciu metódu nemožno použiť priamo, ale len ako doplnkový spôsob 
hodnotenia, ktorým možno overiť súlad medzi vypočítanou všeobecnou hodnotou a súčasným stavom na 
realitnom trhu. K tomu možno využiť verejnú ponuku predaja porovnateľných nehnuteľností, ktorá je pre 
danú lokalitu a typ nehnuteľnosti značne obmedzená. V tomto zmysle využívam v závere posudku i verejnú 
ponuku na porovnanie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti vypočítanej metódou polohovej diferenciácie so 
súčasným stavom na realitnom trhu. 
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Metóda polohovej diferenciácie 
Metóda vychádza zo základného vzťahu:  
VŠHS = TH * kPD  [€], 
kde: TH  – technická hodnota stavieb na úrovni bez DPH, 

kPD  – koeficient polohovej diferenciácie, ktorý vyjadruje pomer medzi  technickou hodnotou 
a všeobecnou hodnotou (na úrovni s DPH) 

Na určenie koeficientu polohovej diferenciácie boli použité metodické postupy obsiahnuté v metodike USI. 
Princíp je založený na určení hodnoty priemerného koeficientu predajnosti v nadväznosti na lokalitu a druh 
nehnuteľností, z ktorého sa určia čiastkové koeficienty pre jednotlivé kvalitatívne triedy. Použité priemerné 
koeficienty polohovej diferenciácie vychádzajú z odborných skúseností. Následne je hodnotením viacerých 
polohových kritérií (zatriedením do kvalitatívnych tried) objektivizovaná priemerná hodnota koeficientu 
polohovej diferenciácie na výslednú, platnú pre konkrétnu hodnotenú nehnuteľnosť. Pri objektivizácii má 
každé polohové kritérium určený svoj vplyv na hodnotu (váhu).  
 
Metóda porovnávania 
Pre použitie porovnávacej metódy je potrebný súbor minimálne troch ponukových alebo realizovaných 
kúpnopredajných cien v danej lokalite. Základný metodický postup stanovenia všeobecnej hodnoty metódou 
porovnávania je podľa vzťahu:  
 
VŠHS = M . VŠHMJ   [€] 
kde 
M   - počet merných jednotiek hodnotenej stavby, 
VŠHMJ   - priemerná všeobecná hodnota stavby určená porovnávaním na mernú jednotku v €/m2. 
 
Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (obstavaný priestor, zastavaná plocha, podlahová plocha, 
dĺžka, kus a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných objektov a ohodnocovaného objektu.  
Hlavné faktory porovnávania:  
a)  ekonomické (dátum prevodu, forma prevodu, spôsob platby a pod.), 
b)  polohové (miesto, lokalita, atraktivita a pod.), 
c) konštrukčné a fyzické (štandard, nadštandard, podštandard, príslušenstvo a pod.). 
Podklady na porovnanie (doklad o prevode alebo prechode nehnuteľnosti, prípadne ponuky realitných 
kancelárií) musia byť identifikovateľné. Pri porovnávaní sa musia vylúčiť všetky vplyvy mimoriadnych 
okolností trhu (napr. príbuzenský vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne predávajúceho alebo 
kupujúceho a pod).   
 
 
Všeobecná hodnota pozemkov 
Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa v znaleckej praxi sa používajú metódy: 
• Metóda porovnávania  
• Výnosová metóda (len pozemky schopné dosahovať výnos) 
• Metóda polohovej diferenciácie  
 
 
Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty: 
Vzhľadom na charakter posudzovanej nehnuteľnosti použijem pre stanovenie jej všeobecnej hodnoty 
metódu polohovej diferenciácie. 
 
  
Metóda polohovej diferenciácie pre pozemky vychádza zo základného vzťahu: 
VŠHPOZ = M * (VHMJ  * kPD) [€], 
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kde M  - počet merných jednotiek (výmera pozemku), 
 VHMJ   - východisková hodnota na 1 m2 pozemku 
 kPD  - koeficient polohovej diferenciácie 
 
Metóda porovnávania 
Pre použitie porovnávacej metódy je potrebný súbor minimálne troch ponukových alebo realizovaných 
kúpno-predajných cien v danej lokalite. Základný metodický postup stanovenia všeobecnej hodnoty metódou 
porovnávania je podľa vzťahu:  
 
VŠHPOZ = M . VŠHMJ   [€] 
kde 
M   - výmera hodnoteného pozemku v m2, 
VŠHMJ   - priemerná všeobecná hodnota pozemku určená porovnávaním na mernú jednotku v €/m2. 
 
Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (1 m2 pozemku) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných 
pozemkov a ohodnocovaného pozemku. 
Hlavné faktory porovnávania:  

1) ekonomické (napríklad dátum prevodu, forma prevodu, spôsob platby a pod.), 

2) polohové (napríklad miesto, lokalita, atraktivita, prístup a pod.), 

3) fyzické (napríklad infraštruktúra a možnosť zástavby pri stavebných pozemkoch; kvalita pôdy a 

kvalita výsadby pri ostatných pozemkoch a pod.). 

Podklady na porovnanie (doklad o prevode alebo prechode nehnuteľnosti, prípadne ponuky realitných 
kancelárií) musia byť identifikovateľné. Pri porovnávaní sa musia vylúčiť všetky vplyvy mimoriadnych 
okolností trhu (napr. príbuzenský vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne predávajúceho alebo 
kupujúceho a pod).   
 
 
a3) Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb:  
Použité sú rozpočtové ukazovatele publikované v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a 
stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych štatistických údajov 
vydaných ŠU SR platných pre 2. štvrťrok 2017. 
 
Východisková hodnota (VH) stavieb sa stanoví podľa základného vzťahu:  
VH = M . (RU . kCU . kV . kZP . kVP . kK . kM )          [€], 
 
kde: VH -  východisková hodnota, 

M – počet merných jednotiek, 
RU - rozpočtový ukazovateľ podľa použitej metodiky v cenovej úrovni 4. štvrťroka 1996, 
kCU - koeficient vyjadrujúci nárast cien stavebných prác a materiálov medzi obdobím 4. štvrťroka  

1996 a 2. štvrťroka 2017, 
kV - koeficient vplyvu vybavenosti hodnoteného objektu, 
kZP - koeficient vplyvu zastavanej plochy hodnotenej stavby, 
kVP - koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží hodnotenej stavby, 
kK - koeficient konštrukčno-materiálovej charakteristiky, 
kM - koeficient vyjadrujúci územný vplyv. 

 
Pri stanovení východiskovej hodnoty sa poškodenie alebo nedokončenie stavby zohľadňuje percentuálnym 
odhadom dokončenia jednotlivých konštrukcií a vybavení stavby. 
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Technická hodnota (TH)  stavieb sa stanoví podľa základného vzťahu: 
TH = VH – HO alebo:  TH = VH(TS/100) [€] 
 
kde: TH – technická hodnota stavby [€], 
 VH – východisková hodnota stavby [€],   

HO – hodnota zodpovedajúca výške opotrebenia stavby [€], 
TS –  technický stav stavby [%]. 

 
Technický stav stavby (TS) – je percentuálne vyjadrenie okamžitého stavu stavby: 
TS = 100 – O  
kde:  O –  opotrebenie stavby  [%] 
 
 
b) Vlastnícke a evidenčné údaje :         
List vlastníctva č. 832, k.ú. Rastice, obec Zlaté Klasy, okres Dunajská Streda vytvorený cez katastrálny portál.  
 
A. Majetková podstata: 
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 
Parc. č.  Výmera  Druh pozemku   Spôsob využ. p.   Umiestnenie p. 
845 688  Zastavané plochy a nádvoria 15   1 
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 845 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1003. 
 
B. Vlastníci a iné oprávnené osoby: 
Účastník právneho vzťahu: 
Obec Zlaté Klasy, Poštová 550/1, Zlaté Klasy-Rastice, PSČ 93039, SR 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
List vlastníctva č. 1003, k.ú. Rastice, obec Zlaté Klasy, okres Dunajská Streda vytvorený cez katastrálny 
portál.  
 
A. Majetková podstata: 
STAVBY: 
Súpisné číslo na parcele číslo  Druh stavby Popis stavby  Umiestnenie stavby 
767  845   9  5POSCH.OBYTNYDOM  1 
 
B. Vlastníci a iné oprávnené osoby: 
BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY: 
Byt č. 29 na 5. p., vchod 2 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu:   254 / 10000  
 
Účastník právneho vzťahu: 
19 Némethová Iveta r.Zsigmondová, Zlaté Klasy Rastice, ul. Zsigmondovcov s.č.57/3 
Dátum narodenia: 29.09.1974 
spoluvlastnícky podiel: 4/6 
titul nadobudnutia:   V-63/05-Zámenná zmluva N 168/04 Nz 78195/04, právopl. dňa 16.03.2005 
Z-5500/09-Exekučný príkaz č. EX 684/09 
poznámky: Rozhodnutie o zriadení záložného práva v prospech Obecného úradu Zlaté Klasy č. 657/10 zo 
dňa 
22.11.2010 - P1-1095/10 - vz. 372/10 
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: Okresné stavebné bytové 
družstvo , Dunajská Streda, Kúpeľná ulica 33, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00170674 formou 
dobrovoľnej dražby, ( byt.č.29, 5p., vchod:2 ) P-661/2019, č.z.398/19 
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20 Németh Gábor, Zalaté Klasy, Rasice, ul. Zsigmondovcov s.č.57/3 
Dátum narodenia: 07.05.1995 
spoluvlastnícky podiel: 1/6 
titul nadobudnutia: V-63/05-Zámenná zmluva N 168/04 Nz 78195/04, právopl. dňa 16.03.2005 
poznámky: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: Okresné stavebné bytové 
družstvo , Dunajská Streda, Kúpeľná ulica 33, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00170674 formou dobrovoľnej 
dražby, ( byt.č.29, 5p., vchod:2 ) P-661/2019, č.z.398/19 
 
21 Némethová Gabriela, Zlaté Klasy, Rastice, ul. Zsigmondovcov s.č.57/3 
Dátum narodenia: 21.01.2003 
spoluvlastnícky podiel: 1/6 
titul nadobudnutia: V-63/05-Zámenná zmluva N 168/04 Nz 78195/04, právopl. dňa 16.03.2005 
poznámky: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: Okresné stavebné bytové 
družstvo , Dunajská Streda, Kúpeľná ulica 33, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00170674 formou dobrovoľnej 
dražby, ( byt.č.29, 5p., vchod:2 ) P-661/2019, č.z.398/19 
 
C. Ťarchy: 
Por.č.: 
Záložné právo v zmysle § 15 zák.č. 182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,Z 1368/08 -vzč. 
82/08 
 
19 Exekučné záložné právo na byt č. 29/na: V. podl. na zabezpečenie pohľadávky v prospech: Tibor Skuby, 
nar. 
20.05.1964 a Mária Skubyová, nar.29.09.1974, bytom Tonkovce č. 667, 93038 Nový Život  
Z-5500/09-exekučný príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 684/09 zo dňa 21.10.2009, EÚ JUDr. Rudolf 
Varga, 
Dunajská Streda 
 
Iné údaje: 
LIST VL.C.832 
27 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s., koná prostredníctvom organizačnej zložky UniCredit 
Bank 
Czech Republic and Slovakia,a.s.,pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, SR, IČO:47 251 
336 - č.z. 399/2018 
44 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s., koná prostredníctvom organizačnej zložky UniCredit 
Bank 
Czech Republic and Slovakia,a.s.,pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, SR, IČO:47 251 
336 
 
Poznámka: 
Bez zápisu 
 
c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia: 
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 08.01.2020 o 8:00. Priestory domu boli 
sprístupnené no byt nebol sprístupnený majiteľkou bytu p. Ivety Némethovej. 
Fotodokumentácia vyhotovená dňa 08.01.2020. 
Zameranie nehnuteľnosti nebolo vykonané, boli použité podklady. 
 
 
d) Technická dokumentácia: 
Projektová dokumentácia stavby sa zachovala. Byt má rozlohu podľa LV aj s príslušenstvom 78,57m2.  
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Dostupný pôdorys sa nachádza v prílohe č. 9 znaleckého posudku. 
Doklad o veku stavby je v prílohe č. 6. 
  
 
e) Údaje katastra nehnuteľností: 
Poskytnuté, prípadne znalcom získané údaje z katastra nehnuteľností boli porovnané so skutočným stavom. 
Nehnuteľnosť je v celom rozsahu podľa evidencie v katastri nehnuteľností vlastnícky vysporiadaná. Parcela 
pod bytovým domom nieje v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a ohodnocovaný byt nemá kúpený podiel na 
parcelách. Bytový dom sa nachádza v Zlatých Klasoch - Rastice a podľa LV je umiestnenie pozemku kód 1 - 
Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.  
 
 
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia: 
Byt č. 29 na 5.p., vchod 2 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku:   
254 / 10000 
 
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: 
Pozemky: 
parc. č. 845 
 
Stavby: 
žiadne 

 
 

2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY 

2.1 BYTY 

2.1.1 3i byt č.29, na 5.p. 
 
POPIS 
Oceňovaný 3i byt č. 29 sa nachádza na 5. poschodí bytového domu betónovej plošnej montovanej 
konštrukcie postavenom v rámci komplexnej bytovej výstavby na ulici Sídlisko, súp. č. 767 v Zlatých klasoch - 
Rastice. Objekt pozostáva z jedného bloku s troma samostatnými vchodmi. Bytový dom je situovaný v bloku 
bytových domov s prístupovou cestou z hlavnej ulice Hlavná, odbočkou na miestnu obslužnú komunikáciu 
Školská ul. a následne na ul. Sídlisko s parkovacími státiami pre miestnych obyvateľov. V blízkosti je ihrisko, 
predškolské zariadenia, základné školy, základné služby pre obyvateľov, COOP Jednota a iné. V pešej 
vzdialenosti do 5min sa nachádza zastávka MHD s dostupnosťou do centra Bratislavy cca 45min. Dochádzkové 
vzdialenosti sú dobré. 
Dom je podpivničený. Prvé poschodie je zvýšené a celkový počet poschodí je 6. 
Spoločnými časťami domu sú najmä základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, povaly, priečelia, 
vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. 
Spoločnými zariadeniami domu sú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie, a to najmä miestnosti: 
práčovňa, kočikáreň, STA, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické telefónne a 
plynové domové prípojky a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu, 
spoločné suterénne priestory. 
Zvislá nosná konštrukcia objektu je betónová plošná montovaná. Strecha je plochá so živičnou krytinou. 
Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu sú úplné.  
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Spoločné priestory bytového domu boli sprístupnené. Fasáda BD je nezateplená s povrchom brizolit. Okná sú 
plastové. Vchodové dvere do domu sú nové hliníkové s dvojitým zasklením opatrené magnetickým zámkom. 
V vstupnej časti na 1.NP sa nachádzajú schránky. 1. NP je zvýšené so schodami z terazza. Vnútorné spoločné 
priestory sú s povrchom terazzo, rovnako aj podesty a schodisko. Do výšky 1,2m je náter olejový, ostatné sú 
VPC omietky v bielej farbe. Stropy sú VPC omietka v bielej farbe. Povrch v suteréne je betónová mazanina. 
Výťah je v pôvodnom stave, pravdepodobne iba na novo natretý farbou. 
Na každom podlaží s bytmi sa nachádzajú 2 byty. Dom je napojený na všetky inžinierske siete a rozvod 
káblovej televízie. Vybavený je domovým telefónom. 
 
Ohodnocovaný byt číslo 29, na 5.poschodí sa nachádza v stredovej sekcii BD na predposlednom poschodí. 
Byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva, ktorými je predsieň s chodbou, kuchyňa, WC, kúpeľňa 
a pravdepodobne pivnica. Byt má lodžiu. Celková výmera podlahovej plochy bytu s príslušenstvom je 
84,34m2 (vrátane pivnice).  
Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to vnútorná inštalácia (potrubné rozvody vody, plynu, 
ústredného kúrenia, elektroinštalácie, odpady, vrátane uzatváracích ventilov, kuchynská linka, vaňa, 
vodovodné batérie, poštová schránka, zvonček, domáci telefón. 
Vlastníctvo bytu je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo byt 
(pivnica), vrátane zárubne a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a 
elektrickými poistkami pre byt.  
Byt nebol v čase obhliadky sprístupnený preto nebolo možné vykonať fotodokumentáciu a zameranie a 
rovnako aj zhodnotiť použité materiáli. Poprípade či byt prešiel rekonštrukciou. Byt hodnotím ako 
nezrekonštruovaný v pôvodnom stave a preto som hodnotil koeficient vybavenosti kv=1. 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 
JKSO: 803 1 Domy obytné typové s celoštátne neunifikovanými konštrukč. sústavami (mimo sústav to ) 
KS: 112 2 Trojbytové a viacbytové budovy 
 

PODLAHOVÁ PLOCHA 

 

Názov miestnosti a výpočet Podlahová plocha [m2] 

Izba I:  20,7 20,70 

Izba II:  20,18 20,18 

Izba III:  16,35 16,35 

Kúpeľňa:  2,64 2,64 

Kuchyňa:  11,73 11,73 

WC:  0,88 0,88 

Predsieň: 8,28 8,28 

Neobyt hala: 1,17 1,17 

Výmera bytu bez pivnice 81,93 

Pivnica:  2,41 2,41 

Vypočítaná podlahová plocha 84,34 

Balkón:  3,45 3,45 

 
 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 

 
Rozpočtový ukazovateľ:  RU = 9800 / 30,1260 = 325,30 €/m2 
Koeficient konštrukcie:  kK = 1,037 (montovaná z dielcov betónových plošných) 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,572 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
Počet izieb: 3 
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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 4,94 

2 Zvislé konštrukcie 18,00 1,00 18,00 17,78 

3 Stropy 8,00 1,00 8,00 7,91 

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

5 Zastrešenie bez krytiny 5,00 1,00 5,00 4,94 

6 Krytina strechy 2,00 1,00 2,00 1,98 

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

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,00 1,00 3,00 2,96 

9 Úpravy vnútorných povrchov 2,00 1,00 2,00 1,98 

10 Vnútorné keramické obklady 0,50 1,00 0,50 0,49 

11 Dvere 0,50 2,00 1,00 0,99 

12 Okná 5,00 1,10 5,50 5,43 

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

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

15 Elektroinštalácia 2,00 1,00 2,00 1,98 

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

17 Vnútorný vodovod 2,00 1,00 2,00 1,98 

18 Vnútorná kanalizácia 2,00 1,00 2,00 1,98 

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

20 Výťahy 2,00 1,00 2,00 1,98 

21 Ostatné 2,00 1,10 2,20 2,17 

 Zariadenie bytu     

22 Úpravy vnútorných povrchov 4,00 1,00 4,00 3,95 

23 Vnútorné keramické obklady 1,00 1,00 1,00 0,99 

24 Dvere 2,00 1,00 2,00 1,98 

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

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

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

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

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

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

31 Ohrev teplej vody 2,00 1,00 2,00 1,98 

32 Vybavenie kuchýň 2,00 1,00 2,00 1,98 

33 Vnútorné hygienické zariadenie vrátane WC 4,00 1,00 4,00 3,95 

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

35 Ostatné 2,50 1,00 2,50 2,47 

 Spolu 100,00  101,20 100,00 

 
Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 101,20 / 100 = 1,012 
Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kK * kV * kM [€/m2] 
 VH = 325,30 €/m2 * 2,572 * 1,037 * 1,0120 * 0,95 
 VH = 834,14 €/m2 
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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 [%] 

3i byt č.29, na 5.p. 1991 29 91 120 24,17 75,83 

 
 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 834,14 €/m2 * 84,34m2 70 351,37 

Technická hodnota 75,83% z 70 351,37 € 53 347,44 

 
 
 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
Obec Zlaté klasy - Rastice je satelitnou obcou Bratislavy. V obci je rímskokatolícky kostol Svätého kríža z 
roku 1886 a kaplnka Panny Márie Lurdskej z roku 1740. Ohodnocovaný byt je v blízkosti obchodu COOP 
jednota. V obci sa nachádza základná sieť obchodov a služieb, obecný úrad a pošta. K bytovému domu 
vedie hlavá cesta Hlavná s odbočkou na vedľajšiu komunikáciu Školská a na ulicu Sídlisko. Do obce vedie 
autobusová doprava z Bratislavy a zastávka sa nachádza do 200m od BD. Do hlavného mesta Bratislava 
autom je to cca 30km. V okolí domu je dostatočný počet parkovacích miest pre obyvateľov. Hustota 
obyvateľstva je priemerná, avšak s dostatočnými pracovnými príležitosťami. Pracovné možnosti 
obyvateľstva okresu Dunajská Streda je výborná, podľa štatistických údajov do 5% nezamestnanosti z 
celého územia republiky.  
 
 
b) Analýza využitia nehnuteľností: 
Predmetný byt sa nachádza v bytovom dome a využívaný je vlastníkmi na účely bývania. Svojmu účelu slúži 
bez obmedzenia. V krajnom prípade by priestory bytu mohli byť využité na administratívne účely.  
 
 
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: 
Podľa LV č. 1003 je:  
Záložné právo v zmysle § 15 zák.č. 182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,Z 1368/08 -vzč. 
82/08 
 
19 Exekučné záložné právo na byt č. 29/na: V. podl. na zabezpečenie pohľadávky v prospech: Tibor Skuby, 
nar. 20.05.1964 a Mária Skubyová, nar.29.09.1974, bytom Tonkovce č. 667, 93038 Nový Život  
Z-5500/09-exekučný príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 684/09 zo dňa 21.10.2009, EÚ JUDr. Rudolf 
Varga, Dunajská Streda 
 
O iných rizikách nemám znalosť. 

  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kostol
https://sk.wikipedia.org/wiki/1886
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kaplnka
https://sk.wikipedia.org/wiki/1740
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3.1 STAVBY 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 

3.1.1.1 BYTY 
 
Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie: 
Pri výpočte východiskovej hodnoty sú použité koeficienty nárastu cien stavebných prác vydané pre 
III.Q/2019.  
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je stanovený v súlade s "Metodikou výpočtu všeobecnej 
hodnoty nehnuteľností a stavieb", vydanej ÚSI ŽU v Žiline (ISBN 80-7100-827-3). Všeobecná hodnota bytov a 
nebytových priestorov sa metódou polohovej diferenciácie vypočíta podľa vzťahu:  
   
VŠHB = TH . kPD  (€), 
kde :  
TH  - technická hodnota bytu a nebytového priestoru  (€), 
kPD  - koeficient polohovej diferenciácie.  
 
V súlade s použitou metodikou pre ohodnotenie pri stanovení priemerného koeficientu polohovej 
diferenciácie vychádzam zo základnej hodnoty 0,30. Vzhľadom na súčasný pomer medzi aktuálnymi cenami 
obdobných bytov v tejto časti mesta oproti charakteru objektu, v ktorom sa byt nachádza, dispozičnému 
riešeniu, vybaveniu bytu, a jeho veku upravujem priemerný koeficient polohovej diferenciácie na 0,85. Vplyvy 
pôsobiace na hodnotu bytu sú popísané v stavebnotechnickom popise domu a bytu, ako aj v 
predchádzajúcich bodoch a) až c) tejto časti posudku. 
 
 
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,85 
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,850 + 1,700) 2,550 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 1,700 

III. trieda Priemerný koeficient 0,850 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,468 

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,850 - 0,765) 0,085 

 
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 nižší IV. 0,468 10 4,68 

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

 časti obce vhodné k bývaniu, bežné sídliská III. 0,850 30 25,50 

3 Súčasný technický stav bytu a bytového domu     

 nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu II. 1,700 7 11,90 

4 Prevládajúca zástavba  v bezprostr. okolí  byt. domu     

 objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. I. 2,550 5 12,75 

5 Príslušenstvo bytového domu     

 práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť pre bicykle, výťah III. 0,850 6 5,10 

6 Vybavenosť a príslušenstvo bytu     
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 byt bez vykonaných rekonštrukcií s typovým  vybavením IV. 0,468 10 4,68 

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti      

 
dostatočná ponuka pracovných možností v mieste, 
nezamestnanosť do 5 % 

I. 2,550 8 20,40 

 
Podľa štaistiky UPSVaR bola vmesiaci december 2019 
nezamestnanosť v okrese Dunajská Streda 2,15% 

    

8 Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku     

 
priemerná hustota obyvateľstva v sídlisku - obytné domy do  20 
bytov 

II. 1,700 6 10,20 

9 Orientácia obytných miestností k svetovým stranám     

 
orientácia obytných miestností čiastočne vhodná a čiastočne 
nevhodná 

III. 0,850 5 4,25 

10 Umiestnenie bytu v bytovom dome     

 byt v stredovej sekcii na 2-6 NP I. 2,550 9 22,95 

11 Počet bytov vo vchode - v bloku     

 počet bytov vo vchode: do 20 bytov III. 0,850 7 5,95 

12 Doprava v okolí bytového domu     

 autobus, miestna doprava - v dosahu do 15 minút III. 0,850 7 5,95 

13 Občianska vybavenosť v okolí bytového domu     

 
pošta, základná škola, zdravotné stredisko, kultúrne zariadenie, 
základná obchodná sieť a základné služby 

III. 0,850 6 5,10 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu     

 les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti nad 1000 m IV. 0,468 4 1,87 

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

 bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 1,700 5 8,50 

16 Názor znalca     

 priemerný byt III. 0,850 20 17,00 

 Spolu   145 166,78 

 
 

VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV 

 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 166,78/ 145 1,15 

Všeobecná hodnota VŠHB = TH * kPD = 53 347,44 € * 1,150 61 349,56 € 
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III. ZÁVER 

1. VŠEOBECNÁ HODNOTA 
 

Rekapitulácia: 
Stavby: 
Všeobecná hodnota poloh. difer. (byty a nebyt. priestory):  61 349,56 € 
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie 
 

2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby  

3i byt č.29, na 5.p. 61 349,56 

Spolu VŠH  61 349,56 

Zaokrúhlená VŠH spolu  61 300,00 

 

Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu:  61 300,00 € 
Slovom: Šestdesiatjedentisíctristo Eur 
 

3. MIMORIADNE RIZIKÁ 

 
Odhadnutá všeobecná hodnota bytu v sume cca 61 300,- € sa z hľadiska jeho polohy javí ako 

primeraná v relácii s cenami bytov v predmetnej lokalite. Podľa aktuálnych informácií z realitného portálu 
www.trh.sk v okrese Dunajská Streda sa ponukové priemerné predajné ceny 3-izbových bytov v 3. týždni roku 
2020 pohybujú v priemere 1069.- €/m2. 

Porovnávaciu metódu nebolo možné použiť pre daný prípad nehnuteľnosti, pretože na internetových 
portáloch v danej lokalite sa nachádzal len jeden 3izbový a jeden 2izbový byt, z čoho sa nedá porovnanie 
urobiť. V ohodnotení metódou polohovej diferenciácie bolo možné z časti zohľadniť pozitívne i negatívne 
vplyvy pôsobiace na posudzovanú nehnuteľnosť. Preto som zvolil metódu polohovej diferenciácie.  
Podľa cenovej ponuky na realitnom trhu sa celková cena 3i a 2i bytov v Rasticiach a okolí pohybuje v rozmedzí 
od 793,- €/m2 do 900,- €/m2 (príloha č. 11) s rôznou podlahovou plochou v blízkosti hodnoteného bytu 
určené na bývanie. Po posúdení všetkých faktorov predpokladám, že hodnotená nehnuteľnosť zodpovedá 
minimálnym hodnotám akceptovateľného rozpätia. Dôvodom je, že nehnuteľnosť nebola sprístupnená a 
preto predpokladám, že byt neprešiel rekonštrukciou. Po zohľadnení vplyvu marže realitných kancelárií 
predstavuje vypočítaná hodnota bytu jeho reálne dosiahnuteľnú predajnú cenu. Na súčasnom trhu s bytmi 
by mal byť byt aj pri prípadnom nútenom predaji realizovateľný za cenu v úrovni vypočítanej všeobecnej 
hodnoty bez výrazného rizika. 
 
 
 
V Bratislave   dňa 28.1.2020 Ing. Tomáš Štefánek 
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IV. PRÍLOHY 

 

1. Objednávka znaleckého posudku zo dňa 05.12.2019. 

2. Čiastočný výpis z katastra nehnuteľností z listu vlastníctva č. 1003, k.ú. Rastice, obec Zlaté Klasy, okres 

Dunajská Streda, vytvorený cez katastrálny portál, dňa 24.01.2020 

 
3. Čiastočný výpis z katastra nehnuteľností z listu vlastníctva č. 832, k.ú. Rastice, obec Zlaté Klasy, 

okres Dunajská Streda, vytvorený cez katastrálny portál, dňa 24.01.2020 
 

4. Informatívna kópia z katastrálnej mapy na parcelu č. 845 reg. "C" KN v  k.ú. Rastice, obec Zlaté Klasy, 
okres Dunajská Streda, vytvorený cez mapový klient ZBGIS dňa 24.01.2020 

 
5. Mapa širších vzťahov vytvorená cez Google maps, dňa 24.01.2020. 

6. Potvrdenie správcu bytového domu o veku stavby zo dňa 15.01.2020 

 
7. Zápis z obhliadky 

 
8. Doklad o veľkosti podlahovej plochy bytu z bytového družstva 

 
9. Pôdorys bytu 

10. Fotodokumentácia  

 
11. Internetové cenové ponuky 
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
  

 
Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý 
vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore Stavebníctvo, odvetví Odhad hodnoty 
nehnuteľností, pod evidenčným číslom znalca 915446. 
 
Znalecký úkon je zapísaný v denníku pod číslom 2/2020. 
 
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku / znaleckého 
úkonu.  
  
 
 


