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číslo posudku: 187/2018

I. ÚVOD
1. Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania :
Stanoviť všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti zapísanej na Okresnom úrade Bratislava V, katastrálny odbor, na LV
č. 2822 ako : byt č.14 na 8. p. vo vchode č. Žehrianska 8, bytového domu s.č.3191 nachádzajúceho sa na parc.č.
2613, 2614 so spoluvlastníckym podielom 8333/534872 na spoločných častiach a spol. zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku p.č.2613, 2614, k.ú. Petržalka, , obec Bratislava - m.č. Petržalka , okres
Bratislava V.
2. Účel znaleckého posudku :
dobrovoľná dražba
3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu):
05.11.2018- dátum miestneho šetrenia
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 05.11.2018- dátum miestneho šetrenia
5. Podklady na vypracovanie posudku :
5.a Dodané zadávateľom :
Objednávka znaleckého posudku zo dňa 05.10.2018
Potvrdenie o veku stavby vydané správcovskou spoločnosťou "Váš správca s.r.o." zo dňa 08.10.2018
Pôdorys bytu č. 14 na 8.p. v bytovom dome s.č. 3191 (získaný od "Váš správca, s.r.o." )
5.2. Získané znalcom
Informatívny výpis z katastra nehnuteľností, výpis z listu vlastníctva č.2822, k.ú. Petržalka,
vytvorená cez katastrálny portál zo dňa 27.11.2018
Informatívna kópia katastrálnej mapy, k.ú. Petržalka, vytvorená cez katastrálny portál zo dňa 27.11.2018
Miestne šetrenie a zameranie nehnuteľností - miestna obhliadka nebola umožnená, nakoľko vlastník bytu napriek
dopredu stanovenému termínu byt nesprístupnil
Fotodokumentácia - vonkajšie pohľady obytného domu , schodiska, fotodokumentácia samotného bytu nebolo
umožnené
Indexy vývoja cien v stavebníctve - III.Q.2018
6. Použité právne predpisy a literatúra :
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, 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
Zákon č. 65/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
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
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.
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb.
Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita v EDIS,
2001, ISBN 80-7100-827-3
Zákon o dobrovoľných dražbách č.527/2002 a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o
notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
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7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov:
a) 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 stavieb 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 stavieb (TH)
Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu zodpovedajúcu
výške opotrebovania.
b) Definície použitých postupov
Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb
Na stanovenie východiskovej hodnoty sú použité 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 III. štvrťrok 2018.
Pri stanovení technickej hodnoty je miera opotrebenia stavby určená analytickou metódou.
Stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb
Na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb sa používajú metódy:
 Metóda porovnávania (Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor
aspoň troch nehnuteľností a stavieb. 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),
 Kombinovaná metóda (Len stavby schopné dosahovať výnos formou prenájmu. Princíp metódy je
založený na váženom priemere výnosovej a technickej hodnoty stavieb. Výnosová hodnota stavieb sa
vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia
alebo kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo obmedzeného obdobia s
následným predajom),
 Metóda polohovej diferenciácie (Princíp metódy je založený na určení hodnoty koeficientu polohovej
diferenciácie, ktorý sa uplatní na technickú hodnotu).
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov
Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa používajú metódy:
 Metóda porovnávania (Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor
aspoň troch pozemkov. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (1 m2 pozemku) s prihliadnutím
na odlišnosti porovnávaných pozemkov a ohodnocovaného pozemku),
 Výnosová metóda (Len pozemky schopné dosahovať výnos. Výnosová hodnota pozemkov sa vypočíta
kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia),
 Metóda polohovej diferenciácie (Princíp metódy je založený na určení hodnoty koeficientu polohovej
diferenciácie, ktorý sa uplatní na východiskovú hodnotu pozemkov).

8. Osobitné požiadavky zadávateľa:
Neboli vznesené.
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II. POSUDOK
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
a) Výber použitej metódy:
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola stanovená v zmysle prílohy č.3 vyhlášky MS SR č.492/2004 Z.z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľnosti 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.
Výpočet bol zrealizovaný pomocou programu Hypo firmy Kros Žilina s použitím metodiky Ústavu
súdneho inžinierstva v Žiline.
Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb:

Výsledná všeobecná hodnota je navrhnutá ako všeobecná hodnota vypočítaná metódou polohovej
diferenciácie, ktorá vystihuje všeobecnú hodnotu porovnateľných nehnuteľností na súčasnom trhu
nehnuteľností v danej lokalite. Zvolená metodika pre výpočet všeobecnej hodnoty bola metódou
polohovej diferenciácie vzhľadom na charakter nehnuteľnosti a dostupnosťou podkladov pre výpočet.
Kombinovaná metóda nebola použitá, nakoľko nehnuteľnosť nie je schopná dosahovať primeraný
výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať kombináciu. Porovnávacia metóda nebola použitá
z dôvodov nedostupnosti dostatočných podkladov súboru nehnuteľnosti v danej lokalite s evidovanými
reálnymi kúpno-predajnými cenami.
Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v
Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb vydanej ÚSI Žilina v roku 2001.
Koef. vyjadrujúci vývoj cien Kcu je určený ako index cien stavebných prác na precenenie rozpočtov do
CÚ III. štvrťrok 2018 spracovaný pomocou pomeru indexov cien stavebných prác ŠÚ SR podľa
klasifikácie stavieb.
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).
Kombinovaná metóda
Na stanovenie všeobecnej hodnoty kombinovanou metódou sa používa základný vzťah:
VŠH S 

kde
HV
TH
a
b

a.HV  b.T H
[€]
ab

–
–
–
–

výnosová hodnota stavieb [€],
technická hodnota stavieb [€],
váha výnosovej hodnoty [–],
váha technickej hodnoty, spravidla rovná 1,00 [–].
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Za výnosovú hodnotu sa dosadzuje hodnota stavieb bez výnosu z pozemkov. V prípadoch, keď sa výnosová
hodnota stavieb približne rovná súčtu alebo je vyššia ako technická hodnota stavieb, spravidla platí: a = b = 1.
V ostatných prípadoch platí: a > b.
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 €/m 2.
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).
Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov:

Výsledná všeobecná hodnota je navrhnutá ako všeobecná hodnota vypočítaná metódou polohovej
diferenciácie, ktorá vystihuje všeobecnú hodnotu porovnateľných nehnuteľností na súčasnom trhu
nehnuteľností v danej lokalite. Zvolená metodika pre výpočet všeobecnej hodnoty bola metódou
polohovej diferenciácie vzhľadom na charakter nehnuteľnosti a dostupnosťou podkladov pre výpočet.
Metóda polohovej diferenciácie pre pozemky vychádza zo základného vzťahu:
VŠHPOZ = M * (VHMJ * kPD)
[€],
kde

M
VHMJ
kPD

- počet merných jednotiek (výmera pozemku),
- východisková hodnota na 1 m2 pozemku
- koeficient polohovej diferenciácie

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:
VŠHPOZ = M . VŠHMJ [€]
kde
M
- výmera hodnoteného pozemku v m2,
VŠHMJ
- priemerná všeobecná hodnota pozemku určená porovnávaním na mernú jednotku v €/m 2.
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.).
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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).
Výnosová hodnota pozemkov sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo
neobmedzeného obdobia podľa vzťahu
VŠH

POZ



OZ
k

[€]

kde
OZ – odčerpateľný zdroj, ktorým sa rozumie disponibilný výnos dosiahnuteľný pri riadnom hospodárení
formou prenájmu pozemku. Pri poľnohospodárskych a lesných pozemkoch je možné v odôvodnených
prípadoch použiť disponibilný výnos z poľnohospodárskej alebo lesnej výroby. Stanoví sa ako rozdiel
hrubého výnosu a nákladov [€/rok],
k
– úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100]. Úroková miera zohľadňuje aj
zaťaženie daňou z príjmu.

b) Vlastnícke a evidenčné údaje:
- popisné údaje podľa informatívneho výpisu z katastra nehnuteľností, čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 2822 ,
k.ú.Petržalka, vytvoreného cez katastrálny portál zo dňa 27.11.2018
ČASŤ A : Majetková podstata
Pozemky
parc.č.2613 zastavané plochy a nádvoria o výmere 436 m2
parc.č.2614 zastavané plochy a nádvoria o výmere 427 m2
Stavby
súp.číslo 3191 , vchody Žehrianska 8,10 , na p.č. 2613,2614
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B : Vlastníci a iné oprávnené osoby
Byt
Vchod : Žehrianska 8
8. p.
Byt č. 14
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku :
8333/534872
Účastník právneho vzťahu : Vlastník
57 Jaššo Jozef r. Jaššo, Hviezdoslavova 31, Ludanice, 95611, SR
Dátum narodenia : 18.02.1949
Spoluvlastnícky podiel :
1/6
Poznámka :
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby na byt č. 14 na 8.p.,
vchod Žehrianska 8, navrhovateľ Ostatný vlastníci bytov a nebytových priestorov, P-1521/2018
Návrh na začatie súdneho konania na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k
nehnuteľnosti podaný na Okresnom súde Bratislava V pod sp.zn.12C/38/2018 dňa 25.09.2018, P1795/2018.
Titul nadobudnutia :
Osvedčenie o dedičstve 1D/53/2005-75 Dnot 14/2005 zo dňa 16.06.2009.Z-7839/09

Účastník právneho vzťahu : Vlastník
67 Múčková Mária r. Jaššová, Dukelská 13, Bernolákovo, PSČ 90027, SR
Dátum narodenia : 14.7.1951
Spoluvlastnícky podiel :
1/6
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Poznámka :
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby na byt č. 14 na 8.p.,
vchod Žehrianska 8, navrhovateľ Ostatný vlastníci bytov a nebytových priestorov, P-1521/2018
Návrh na začatie súdneho konania na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k
nehnuteľnosti podaný na Okresnom súde Bratislava V pod sp.zn.12C/38/2018 dňa 25.09.2018, P1795/2018.
Titul nadobudnutia :
Osvedčenie o dedičstve 1D/53/2005-75 Dnot 14/2005 zo dňa 16.06.2009.Z-7839/09

Účastník právneho vzťahu : Vlastník
68 Jaššo Peter r. Jaššo, Drieňová 4, Šaľa, PSČ 92701, SR
Dátum narodenia : 06.07.1956
Spoluvlastnícky podiel :
1/6
Poznámka :
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby na byt č. 14 na 8.p.,
vchod Žehrianska 8, navrhovateľ Ostatný vlastníci bytov a nebytových priestorov, P-1521/2018
Návrh na začatie súdneho konania na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k
nehnuteľnosti podaný na Okresnom súde Bratislava V pod sp.zn.12C/38/2018 dňa 25.09.2018, P1795/2018.
Titul nadobudnutia :
Osvedčenie o dedičstve 1D/53/2005-75 Dnot 14/2005 zo dňa 16.06.2009.Z-7839/09

Účastník právneho vzťahu : Vlastník
69 Čajkovská Iveta r. Čajkovská, Odborárska 1282/42, Bratislava, PSČ 831 02, SR
Dátum narodenia : 15.06.1971
Spoluvlastnícky podiel :
2/18
Poznámka :
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby na byt č. 14 na 8.p.,
vchod Žehrianska 8, navrhovateľ Ostatný vlastníci bytov a nebytových priestorov, P-1521/2018
Titul nadobudnutia :
Uznesenie o dedičstve 1D/104/2017-83, Dnot 13/2017 zo dňa 30.5.2018, Z-10895/18

Účastník právneho vzťahu : Vlastník
70 Čajkovský Zdenko r. Čajkovský, Odborárska 42, Bratislava, PSČ 831 02, SR
Dátum narodenia : 11.04.1973
Spoluvlastnícky podiel :
4/18
Poznámka :
Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva a
predajom bytu č. 14 na 8.p., vchod Žehrianska 8, v podiele 1/6, v prospech 1, Nikola Čajkovská
(nar. 11.11.1993), 2, mal. Tomáš Čajkovský (nar. 29.6.2004), 3, Katarína Čajkovská (nar. 21.7.1968),
podľa EX 1017/2008-35 zo dňa 24.4.2017 (súdny exekútor JUDr. Tomáš Peltzner), P-927/2017.
Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti, podielu 1/6 k bytu č. 14/8.p.,
Žehrianska 8 v prospech oprávneného Mesto Michalovce, IČO: 00325490 podľa EX 249/2008 zo
dňa 10.10.2017 (súdny exekútor JUDr. Jozef Blaško), P-2127/2017
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby na byt č. 14 na 8.p.,
vchod Žehrianska 8, navrhovateľ Ostatný vlastníci bytov a nebytových priestorov, P-1521/2018
Návrh na začatie súdneho konania na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k
nehnuteľnosti podaný na Okresnom súde Bratislava V pod sp.zn.12C/38/2018 dňa 25.09.2018, P1795/2018.
Titul nadobudnutia :
Osvedčenie o dedičstve 1D/53/2005-75 Dnot 14/2005 zo dňa 16.06.2009.Z-7839/09
Uznesenie o dedičstve 1D/104/2017-83, Dnot 13/2017 zo dňa 30.5.2018, Z-10895/18

Účastník právneho vzťahu : Vlastník
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PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 30816/2018
71 Čajkovský Marek r. Čajkovský, Žehrianska 8, Bratislava, PSČ 851 07, SR
Dátum narodenia : 14.07.1983
Spoluvlastnícky podiel :
1/6
Poznámka :
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby na byt č. 14 na 8.p.,
vchod Žehrianska 8, navrhovateľ Ostatný vlastníci bytov a nebytových priestorov, P-1521/2018
Návrh na začatie súdneho konania na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k
nehnuteľnosti podaný na Okresnom súde Bratislava V pod sp.zn.12C/38/2018 dňa 25.09.2018, P-1795/2018
Titul nadobudnutia :
Osvedčenie o dedičstve 1D/53/2005-75 Dnot 14/2005 zo dňa 16.06.2009.Z-7839/09

ČASŤ C : Ťarchy
Por.č.:

Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a priestorov v dome podľa § 15 zákona č. 182/93 Z.z. v
znení zákona 151/95 Z.z. - Vz 1106/98
70
Exekučné záložné právo v prospech Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Mlynské nivy 43, 821 05
Bratislava, na byt č. 14 na 8.p., vchod Žehrianska 8, podľa exekučného príkazu č. EX 21691/09 zo dňa 25.3.2011
(súdny exekútor JUDr. Pavel Halás), Z-5377/11.
Exekučné záložné právo v prospech INKASO Pohľadávok, spol. s r.o. (IČO: 36 039 039) na byt č.14 na 8.p.,
vchod Žehrianska 8, spoluvlastnícky podiel 1/6, podľa exekučného príkazu Ex 13052/08-16 zo dňa 03.08.2011
(súdny exekútor Mgr. Štefan Marček ), Z-13896/11
Exekučné záložné právo v prospech Profidebt Slovakia s.r.o. (IČO: 35 925 922) na byt č.14 na 8.p., vchod
Žehrianska 8, podľa exekučného príkazu Ex 708/07-91 zo dňa 18.08.2011 (súdny exekútor Mgr. Drahomír
Kriváň), Z-14401/11
Exekučné záložné právo v prospech INKASO Pohľadávok, spol. s r.o. (IČO: 36 039 039) na byt č.14 na 8.p.,
vchod Žehrianska 8, spoluvlastnícky podiel 1/6, podľa exekučného príkazu Ex 1581/10-S zo dňa 13.03.2012
(súdny exekútor JUDr,. Andrea Cimermanová ),Z-4616/12.
Exekučné záložné právo v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (IČO 35937874) na byt č. 14 na 8.p.,
vchod Žehrianska 8, v podiele 1/6, podľa exekučného príkazu č. EX 54/2015 zo dňa 13.5.2016 (súdny exekútor
JUDr. Ladislav Jakubec), Z-9896/16.
Exekučné záložné právo v prospech 1, Nikola Čajkovská (nar. 11.11.1993), 2, mal. Tomáš Čajkovský (nar.
29.6.2004), 3, Katarína Čajkovská (nar. 21.7.1968) na byt č. 14 na 8.p., vchod Žehrianska 8, v podiele 1/6, podľa
exekučného príkazu č. EX 1017/2008-36 zo dňa 24.4.2017 (súdny exekútor JUDr. Tomáš Peltzner), Z-7632/2017.
Exekučné záložné právo v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (IČO 35937874) na byt č. 14 na 8.p.,
vchod Žehrianska 8, v podiele 1/6, podľa exekučného príkazu č. EX 1444/2017 zo dňa 18.8.2017 (súdny
exekútor JUDr. Ladislav Jakubec), Z-15772/2017.
Exekučné záložné právo v prospech Mesto Michalovce (IČO 00325490) na byt č. 14 na 8.p., vchod Žehrianska 8,
v podiele 1/6, podľa exekučného príkazu č. EX 249/2008-41 zo dňa 10.10.2017 (súdny exekútor JUDr. Jozef
Blaško), Z-18721/2017.
71
Exekučné záložné právo v prospech Orange Slovensko,a.s., Bratislava, IČO: 35697270 na byt č.14, 8.p., vchod
Žehrianska 8 v podiele 1/6 podľa exekučného príkazu č.EX 136/2009-34 zo dňa 30.01.2013, oprava zo dňa
04.03.2013 (súdny exekútor JUDr. František Čaraba), Z-2222/13
Exekučné záložné právo v prospech POHOTOVOSŤ, s.r.o. (IČO 35807598) na byt č. 14 na 8.p., vchod Žehrianska
8, v podiele 1/6, podľa exekučného príkazu č. EX 21934/12 zo dňa 19.11.2014 (súdny exekútor JUDr. Rudolf
Krutý, PhD.), Z-23154/14.

Iné údaje:

predmetný vlastník bez zápisu

c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia:
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 05.11.2018, pri ktorej bol obhliadnutý bytový dom
z vonkajšej strany, schodisko č.8 , a okolie bytového domu, ale samotný byt č.14 nebol znalcovi sprístupnený,
nakoľko vlastník napriek dopredu stanovenému termínu a predošlej výzve neumožnil miestne šetrenie predmetu
dražby. Fotodokumentácia obytného domu bola vyhotovená dňa 05.11.2018.
Nakoľko miestna obhliadka samotného bytu nebola umožnená, porovnanie so skutkovým stavom som nemohla
vykonať. Podľa §12 ods.3 zák.č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách : ak osoba, ktorá má predmet dražby v
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držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov,
ktoré má dražobník k dispozícii.
d) Technická dokumentácia
Projektová dokumentácia stavby nebola predložená, pôdorys bytu bol dodaný zadávateľom (získaný od Váš
správca, s.r.o.. Porovnanie so skutkovým stavom som nemohla vykonať, nakoľko predmetný byt nebol
sprístupnený.
Stavebná dokumentácia stavby nebola poskytnutá. Vek stavby bol stanovený na základe potvrdenia o veku stavby
vydaného správcovskou spoločnosťou Váš správca, s.r.o, obytný dom s.č.3191 v ktorom sa nachádza
ohodnocovaný byt č.14 vo vchode č. 8 - je užívaný od roku 1979. Bytový dom bol obnovený v roku 2013 dodatočné zateplenie a obnova fasády.
e) Údaje katastra nehnuteľností:
Znalcom získané údaje z katastrálneho portálu www.katasterportal.sk boli porovnané so skutočným stavom - v
rámci možností. Neboli zistené rozdiely ani v popisných ani v geodetických údajoch katastra.
Predmetná nehnuteľnosť v k.ú. Petržalka vedená na Okresnom úrade Bratislava V, katastrálny odbor na LV č.2822
ako byt č. 14 na 8. p. v bytovom dome s.č.3191 nachádzajúceho sa na p.č. 42613,2614 je v podielovom
spoluvlastníctve :
..........
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia:
Stavby:
Byt č.14 na 8.p. vo vchode č.Žehrianska 8 v bytovom dome s.č.3191 na parc. KN č.2613, 2614 v k.ú. Petržalka,
Pozemky:
parc.č.2613, 2614 - spoluvlastnícky podiel 8333/534872
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:
-
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2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY
2.1 BYTY
2.1.1 Byt č.14 na 8.p. vo vchode č.Žehrianska 8 v bytovom dome s.č.3191 na
p.č.2613,2614
POPIS
Ohodnocovaný byt č.14 sa nachádza na 8.p. v 9 podlažnom obytnom dome s.č.3191 na Žehrianskej ulici vo vchode
č.8 na p.č.2613, 2614 , v k.ú. Petržalka hlavného mesta Bratislava, v zástavbe prevažne budov z konca 70tych a zo
začiatku 80tych rokov 20.storočia. Predmetná budova bola postavená v roku 1979 podľa informácie získanej od
správcovskej spoločnosti "Váš správca, s.r.o.", a tento údaj korešponduje aj s konštrukčným vyhotovením stavby.
Bytový dom prešiel rekonštrukciou v roku 2013, ktorej súčasťou bolo dodatočné zateplenie s novou úpravou
fasády, obnova výťahov, výmena vchodových dverí na čip, revitalizácia interiéru bytového domu, oprava strecha
a strešnej krytiny. V bezprostrednej blízkosti obytného domu je autobusová aj električková zastávka.
Obytný dom nie je podpivničený, 9 nadzemných podlaží , obytný dom s.č.3191 má 2 vchody.
Predmetný obytný dom je situovaný na sídlisku hlavného mesta, kde v jeho blízkosti sa nachádza kompletná
občianska vybavenosť, detské ihriská a bohatá zeleň. V okolí bytového domu je, už vybudovaná komplená
infraštruktúra a občianska vybavenosť. Priamo pred domom sa nachádza detské ihrisko. V okolí bytového domu
je dobrá možnosť verejného parkovania. V tesnej blízkosti je škola, škôlka, potraviny, pošta, reštaurácie, kostol.
Poloha bytového domu zabezpečuje výborné napojenie na mestský obchvat a tiež na diaľnicu D1 a D2.
Popis bytového domu :
Obytný dom je postavený v typovej panelovej stavebnej sústave P1-14.
Bytové domy P1.14 - 6.5RP sú riešené ako priestorový nosný systém skladajúci sa z priečnych a pozdĺžnych
nosných stien doplnený predsadeným obvodovým plášťom z vrstvených (sendvičových) dielcov.
Konštrukčne je vytvorený ako 9podlažný so stenami zo železobetónových panelov. Pôdorysne tvorí jeden
dilatačný celok.
Zakladanie objektu je na betónovej základovej doske. Zvislé konštrukcie : Zvislé nosné steny sú zo
železobetónových panelov hrúbky 150 mm jednotnej výšky 2 650m m. Staticky sú uvažované v objekte ako steny
z prostého betónu. Stropné konštrukcie sú zo železobetónových panelov hrúbky 150 mm.
Obvodový plášť z dielcov hrúbky 300 mm je nosný, staticky spolupôsobiaci s nosnými stenami. Modulová osnova
je v priečelí situovaná na vnútorné líce plášťa, v štítoch na os vnútornej
nosnej steny, čiže 75 mm od vnútorného líca.
Obvodové vrstvené dielce sa skladajú z :
- vnútornej nosnej betónovej vrstvy hrúbky 150 mm,
- tepelnoizolačnej vrstvy z penového polystyrénu hrúbky 80 mm
- vonkajšej ochrannej betónovej membrány hrúbky 70 mm.
Vonkajšia betónová membrána je zavesená na vnútornú stenu priestorovými kotvami tvaru M.
Schody sú železobetónové prefabrikované s terazzovým povrchom. Strešný plášť je riešený ako jednoplášťová
odvetraná plochá bezspádová strecha, krytina je nová z privarovaných asfaltových pásov. Vonkajšie omietky sú
tenkovrstvové s farebnou úpravou aplikované na kontaktný zateplovací systém, okná boli vymenené v rámci
rekonštrukcie fasády na dome na plastové s izolačným zasklením (vo väčšine bytov tiež) , ako aj vchodové dvere
do jednotlivých schodísk - vybavené chipom a elektrickým vrátnikom. Klampiarske konštrukcie sú spravené z
pozinkovaného plechu úplné. Objekt má bleskozvod. Dom je vykurovaný z centrálnej kotolne sídliska cez strojovňu
ÚK ústredným kúrením oceľovými radiátormi. Rozvod vody je studenej a teplej z centrálnej kotolne. Inžinierske
siete sú napojené na mestské rozvody vody, kanalizácie, elektriny a zemného plynu. Rozvod vody je zabezpečený
cez oceľové potrubia, kanalizačné prípojky a rozvody z PVC potrubia. V obytnom dome sú vybudované osobné
výťahy - v každom vchode dva, ktoré boli revidované v rámci revitalízácie objektu.
Obytný dom je situovaný s obytnými miestnosťami na juhovýchod, a príslušenstvom na severozápad. V obytnom
dome sa nachádzajú dvoj, troj- a štvorizbové byty, aj s loggiou. Na prízemí sa nachádzajú nebytové priestory v
osobnom vlastníctve a spoločné priestory, na vyšších podlažiach sa nachádzajú bytové jednotky.
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Spoločnými časťami domu sú časti nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie,
ako : základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné
konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.
Spoločnými zariadeniami domu sú : výťahy, spoločné televízne antény, bleskozvody, vodovodné, teplonosné,
kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.
Popis rekonštrukcie bytového domu :
V roku 2013 boli vymenené výplňové konštrukcie spoločných priestorov - okná aj vsupné dvere do jednotlivých
schodísk na plastové s izolačným zasklením, vchodové dvere do jednotlivých schodísk sú vybavené chipom a
elektr. vrátnikom. Tiež bolo vyhotovené dodatočné zateplenie budovy zo špec. extrudovaného materiálu s novou
fasádnou omietku zo všetkých strán, v rámci zateplenia bola vymenená aj strešná krytina - nová fólia aplikovaná
na nové strešno-izolačné konšrukcie. Bol vyhotovený nový bleskozvod. Výťahy boli revidované. Vykurovanie a
dodávka TÚV je zabezpečené diaľkovým ústredným kúrením.
Predpokladaný popis bytu :
Ohodnocovaný byt č.14 sa nachádza na 8. nadzemnom podlaží vo vchode č.8 - je štvorizbový s príslušenstvom :
kuchyňa, kúpelňa, wc, predsieň,loggia - podľa typového pôdorysu poskytnutého správcovskou spoločnosťou.
Loggia sa do podlahovej plochy bytu nezapočítava. Podlahová plocha podľa predloženého pôdorysu je 83,34 m2,
ktorý údaj korešponduje aj s údajom evidovaným na katasti nehnuteľnnotí - 83,33 m2.
Vzhľadom na skutočnosť, že obhliadka bytu nebola umožnená vychádzam zo štandardného vybavenia bytu a z
informácií získaných od zadávateľa posudku. Podľa týchto informácií je predmetný byt v pôvodnom stave, bez
vykonaných rekonštrukcií. Nie je známe či bol byt v čase miestneho šetrenia obývaný, ale byt nebol sprístupnený
ani napriek dopredu stanovnému termínu obhliadky.
Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, čo je ale predpokladané, nakoľko z vonkajšieho pohľadu nie je
jednoznačné nakoľko sa byt nachádza na 8.podlaží bytového domu. Vnútorné omietky stien sú vápenné hladké,
keramický obklad je vyhotovený v kúpelni. Výplňové konštrukcie - dvere sú hladké plné v oceľových zárubniach,
tiež pôvodné, vchodové dvere do bytu sú plné protipožiarne. Podlaha obytných miestností laminátové podlahy, v
ostatných miestnostiach - PVC a ker.dlažba miestami.
Dispozičné riešenie podľa typového pôdorysu : Po vstupe do bytu sa dostávame do veľkej predsiene, z ktorej
vpravo sa otvára jedna izba, a vľavo 2 izby, ďalej rovno z predsiene sa dostaneme na chodbičku - vľavo kuchynka
s loggiou, vpravo jedna izba, a priamo oproti predsiene sa otvára kúpelňa a wc. Nie je známe či k bytu prislúcha
pivničná kobka.
Vybavenie kuchyne - kuch.linka štandardná,z mater. na báze dreva, kombinovaný sporák, umývací drez nerezový.
V kúpelni sa nachádza umývadlo, vstavaná oceľová vaňa, keram.obklad stien. Vodovodné batérie sú obyčajné.
Podlaha je z keram. dlažby.
Vybavenie záchoda - podlaha ker.dlažba, záchodová misa.
Vybavenie bytu aj samotný byt sa predpokladá byť v pôvodnom štandardnom stave.
Vek stavby som stanovila na základe informácie získanej od správc. spoločnosti,
Obytný dom je užívaný od roku 1979 a v roku 2013 bola prevedená revitalizácia bytového domu. .
Opotrebenie stavby vypočítam analytickou metódou, nakoľko predmetný bytový dom bol značne
zrekonštruovaný.
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku : 8333/534872.
ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
KS:

803 3 Domy obytné typové s celoštátne unifikovanými konštrukčnými sústavami panelovými
112 2 Trojbytové a viacbytové budovy

PODLAHOVÁ PLOCHA
Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

predsieň

4,0*3,41

13,64

0,8*1,0

0,80

wc
kuchyňa

2,570*3,42

8,79

kúpelňa

1,5*1,73

2,60

izba

2,9*4,79

13,89

izba

4,0*4,25

17,00
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2,3*4,61

10,60

izba

2,928*4,61

13,50

chodba

2,5*1,0

2,50

Vypočítaná podlahová plocha

83,32

balkón

3,47

2,57*1,35

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU
Rozpočtový ukazovateľ:
Koeficient konštrukcie:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
Počet izieb:

RU = 9800 / 30,1260 = 325,30 €/m2
kK = 1,037 (montovaná z dielcov betónových plošných)
kCU = 2,476
kM = 1,05
4

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu
Číslo Názov

Cenový podiel
Koef. štand. ksi
RU [%] cpi

Cenový podiel
Úprava podielu
hodnotenej
cpi * ksi
stavby [%]

Spoločné priestory
1

Základy vrát. zemných prác

5,00

1,30

6,50

5,59

2

Zvislé konštrukcie

18,00

1,00

18,00

15,46

3

Stropy

8,00

1,00

8,00

6,88

4

Schody

3,00

1,00

3,00

2,58

5

Zastrešenie bez krytiny

5,00

1,00

5,00

4,30

6

Krytina strechy

2,00

2,00

4,00

3,44

7

Klampiarske konštrukcie

1,00

1,20

1,20

1,03

8

Úpravy vonk. povrchov

3,00

2,00

6,00

5,16

9

Úpravy vnút. povrchov

2,00

1,10

2,20

1,89

10

Vnútorné ker. obklady

0,50

1,00

0,50

0,43

11

Dvere

0,50

2,00

1,00

0,86

12

Okná

5,00

2,10

10,50

9,03

13

Povrchy podláh

0,50

1,20

0,60

0,52

14

Vykurovanie

2,50

1,00

2,50

2,15

15

Elektroinštalácia

2,00

1,00

2,00

1,72

16

Bleskozvod

1,00

1,00

1,00

0,86

17

Vnútorný vodovod

2,00

1,00

2,00

1,72

18

Vnútorná kanalizácia

2,00

1,00

2,00

1,72

19

Vnútorný plynovod

1,00

1,00

1,00

0,86

20

Výťahy

2,00

1,80

3,60

3,10

21

Ostatné

2,00

1,30

2,60

2,24

Zariadenie bytu
22

Úpravy vnút. povrchov

4,00

1,00

4,00

3,44

23

Vnútorné ker. obklady

1,00

1,20

1,20

1,03

24

Dvere

2,00

1,00

2,00

1,72

25

Povrchy podláh

2,50

1,20

3,00

2,58

26

Vykurovanie

2,50

1,00

2,50

2,15

27

Elektroinštalácia

3,00

1,00

3,00

2,58

28

Vnútorný vodovod

1,00

1,00

1,00

0,86
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29

Vnútorná kanalizácia

1,00

1,00

1,00

0,86

30

Vnútorný plynovod

0,50

1,00

0,50

0,43

31

Ohrev teplej vody

2,00

1,00

2,00

1,72

32

Vybavenie kuchýň

2,00

1,00

2,00

1,72

33

Vnút.hyg.zariad.vrátane WC

4,00

1,10

4,40

3,78

34

Bytové jadro bez rozvodov

4,00

1,00

4,00

3,44

35

Ostatné

2,50

1,00

2,50

2,15

Spolu

100,00

116,30

100,00

Koeficient vplyvu vybavenosti:
Východisková hodnota na MJ:

kV = 116,30 / 100 = 1,163
VH = RU * kCU * kK * kV * kM [€/m2 ]
VH = 325,30 €/m2 * 2,476 * 1,037 * 1,1630 * 1,05
VH = 1 019,96 €/m2

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia analytickou metódou

1

Základy vrát. zemných prác

Cenový
podiel [%]
5,59

2

Zvislé konštrukcie

15,46

1979

200

39

3,01

3

Stropy

6,88

1979

200

39

1,34

4

Schody

2,58

1979

200

39

0,50

5

Zastrešenie bez krytiny

4,30

1979

150

39

1,12

6

Krytina strechy

3,44

2013

80

5

0,22

7

Klampiarske konštrukcie

1,03

2013

80

5

0,06

8

Úpravy vonk. povrchov

5,16

2013

60

5

0,43

9

Úpravy vnút. povrchov

1,89

2013

80

5

0,12

10

Vnútorné ker. obklady

0,43

2013

50

5

0,04

11

Dvere

0,86

2013

80

5

0,05

12

Okná

9,03

2013

80

5

0,56

13

Povrchy podláh

0,52

2011

80

7

0,05

14

Vykurovanie

2,15

1979

50

39

1,68

15

Elektroinštalácia

1,72

1979

50

39

1,34

16

Bleskozvod

0,86

2013

50

5

0,09

17

Vnútorný vodovod

1,72

1979

50

39

1,34

18

Vnútorná kanalizácia

1,72

1979

60

39

1,12

19

Vnútorný plynovod

0,86

1994

50

24

0,41

20

Výťahy

3,10

2013

50

5

0,31

21

Ostatné

2,24

2013

50

5

0,22

22

Úpravy vnút. povrchov

3,44

1979

80

39

1,68

23

Vnútorné ker. obklady

1,03

1979

50

39

0,80

24

Dvere

1,72

1979

80

39

0,84

25

Povrchy podláh

2,58

1979

80

39

1,26

26

Vykurovanie

2,15

1979

50

39

1,68

27

Elektroinštalácia

2,58

1979

50

39

2,01

28

Vnútorný vodovod

0,86

1979

50

39

0,67

29

Vnútorná kanalizácia

0,86

1979

60

39

0,56

30

Vnútorný plynovod

0,43

1979

50

39

0,34

31

Ohrev teplej vody

1,72

1979

40

39

1,68

Číslo Názov

Rok užívania Životnosť

Vek

1979

200

39

Opotrebenie
[%]
1,09
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32

Vybavenie kuchýň

1,72

1979

39

39

1,72

33

Vnút.hyg.zariad.vrátane WC

3,78

1979

60

39

2,46

34

Bytové jadro bez rozvodov

3,44

1979

80

39

1,68

35

Ostatné

2,15

1979

50

39

1,68

Opotrebenie

34,16%

Technický stav

65,84%

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Hodnota [€]

Východisková hodnota

1 019,96 €/m2 * 83,32m2

84 983,07

Technická hodnota

65,84% z 84 983,07 €

55 952,85
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3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY
Analýza polohy nehnuteľnosti :
Predmetná lokalita -Petržalka - história:
Petržalka je mestská časť Bratislavy s
najväčším počtom obyvateľov a jedna z
najhustejšie obývaných oblastí na Slovensku
i v strednej Európe.
Pôvodne to bola vidiecka obec pri Bratislave
s názvom Engerau. Nachádza sa na pravom
brehu rieky Dunaj a v súčasnosti má okolo
100 000 obyvateľov. S ľavým brehom
Dunaja ju spája 5 mostov – Starý most, Most
SNP, Prístavný most, Most Lafranconi a
najnovší Most Apollo, ktorý bol uvedený do
prevádzky v septembri 2005.
Podstatná časť územia Petržalky je
zastavaná
betónovými
panelovými
obytnými domami. Nachádzajú sa tu aj dve
prírodné jazerá: štrkový Veľký Draždiak a
Malý Draždiak; centrálnu zónu tvorí
Chorvátske rameno, vodohospodársky kanál
odvádzajúci spodnú vodu a časti kopírujúci
trasu niekdajšieho ramena Dunaja, po
ktorom má meno. Nechýba ani obchodné a
zábavné centrum Aupark, obchodná zóna
Danubia, priemyselná zóna v priestoroch
bývalej továrne Matador a taktiež dostihová
dráha, určená okrem tradičných dostihov aj
na sobotnú „burzu“.
Petržalka je bohatá na zeleň, nachádza sa tu najstarší verejný park v strednej Európe, Sad Janka Kráľa, ako aj množstvo malých
lužných lesíkov, Chorvátske rameno i dve jazerá. V Petržalke sa nachádza chránená krajinná oblasť, lužný les Starý háj.
Petržalka bola budovaná ako sídlisko, nemá teda jasne definované centrum. Za centrum Petržalky ako mestskej časti je možné
považovať napríklad Námestie hraničiarov. V posledných rokoch však v Petržalke prebieha intenzívna výstavba, ktorej cieľom
je premeniť Petržalku na plnohodnotné mesto.
Ako centrálne korzo slúži aj okolie Chorvátskeho ramena, okolo ktorého je vybudovaný chodník po celej jeho dĺžke slúžiaci tak
chodcom, ako aj cyklistom a korčuliarom.Severná časť Petržalky patrí do plánovaného projektu celomestského centra
Bratislavy, kam patrí aj nábrežie Dunaja na jeho ľavom brehu. V tejto časti Petržalky prebieha intenzívna výstavba nových
moderných budov, predovšetkým v okolí Einsteinovej ulice. Premena najväčšieho sídliska na moderné mesto sa dosahuje
urbanizáciou aj okolia hlavných ťahov Panónskej a Dolnozemskej. Najmä okolo Panónskej prebieha rozsiahla výstavba nových
objektov, vyvíja sa aj Einsteinova ulica. Cez Petržalku uprostred Einsteinovej ulice prechádza diaľnica D1, spájajúca hraničný
prechod s Rakúskom a diaľnicou smerom na Žilinu. Diaľnica prechádza cez Prístavný most a napája sa aj na Most Lafranconi.
Na Kopčianskej ulici pri začiatku Petržalského korza je nedávno zrekonštruovaná železničná stanica Bratislava-Petržalka,
odkiaľ sa dá dostať do Viedne moderným vlakom Bombardier Talent rakúskych železníc za približne 1 hodinu na stanicu Wien
Hauptbahnhof. Táto železničná linka zatiaľ čiastočne nahrádza zrušenú električkovú linku do Viedne.
Na rozdiel od väčšiny mestských častí na ľavom brehu Dunaja, mestská hromadná doprava v Petržalke je v súčasnosti
zabezpečovaná výlučne autobusmi.
Predmetná nehnuteľnosť - byt č.14 na 8.p. bytového domu s.č.3191 sa nachádza na ulici Žehrianskej. Je priamo prístupná z
miestnej spevnenej komunikácie, parkovanie je umožnené pred obytným domom. Daná lokalita je vhodná pre bývanie pre
rodiny s deťmi, nakoľko v blízkosti je materská, základná aj stredná škola, detské ihriská, nákupné stredisko, zdravotné
stredisko. Konfliktné skupiny v okolí nie sú známe.
Analýza využitia nehnuteľnosti
Predmetná nehnuteľnosť je pravdepodobne využívaná na projektovaný účel, t.j. na bývanie. V danej lokalite sa nepredpokladá
iné využitie bytu. V čase miestneho šetrenia bola nehnuteľnosť obývaná vlastníkom (podľa informácie získanej od susedov).
Analýza prípadných rizík spojené s užívaním nehnuteľnosti :
Na predmetnej nehnuteľnosti viaznu ťarchy v zmysle zápisov na LV č. 2822. Žiadne iné faktory, ktoré by mohli negatívne
vplývať na všeobecnú hodnotu či budúce užívanie nehnuteľnosti - nie sú známe. V blízkej budúcnosti sa s nehnuteľnosťou
nepredpokladá zmena územného plánu.
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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:
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je stanovený v súlade s "Metodikou výpočtu všeobecnej hodnoty
nehnuteľností a stavieb" vydanej ÚSI Žilina. Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je stanovený na základe
nižšie uvedených skutočností. Vzhľadom na veľkosť sídelného útvaru (hlavné mesto SR), polohu nehnuteľnosti k
centru mesta, typu a vybavenosti nehnuteľnosti, dopyt po nehnuteľnostiach pre danú lokalitu, technický stav
nehnuteľnosti a dopravu v okolí nehnuteľnosti uvažujem s priemerným koeficientom polohovej diferenciácie v
hodnote : 1,4,
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 1,4
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:
Trieda

Výpočet

Hodnota

I. trieda

III. trieda + 200 % = (1,400 + 2,800)

4,200

II. trieda

Aritmetický priemer I. a III. triedy

2,800

III. trieda

Priemerný koeficient

1,400

IV. trieda

Aritmetický priemer V. a III. triedy

0,770

V. trieda

III. trieda - 90 % = (1,400 - 1,260)

0,140

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:
Číslo
1

Popis

2

Poloha byt. domu v danej obci - vzťah k centru obce

3

Súčasný technický stav bytu a bytového domu

časti obce vhodné k bývaniu, bežné sídliská
nehnuteľnosť vyžaduje opravu

8

9

III.

1,400

10

14,00

III.

1,400

30

42,00

III.

1,400

7

9,80

I.

4,200

5

21,00

III.

1,400

6

8,40

III.

1,400

10

14,00

4,200

8

33,60

1,400

6

8,40

II.

2,800

5

14,00

III.

1,400

9

12,60

IV.

0,770

7

5,39

Vybavenosť a príslušenstvo bytu
vykonaná rekonštrukcia bytového jadra a kuchyne

7

Výsledok
kPDI*vI

Príslušenstvo bytového domu
miestnosť pre bicykle, výťah

6

Váha
vI

Prevládajúca zástavba v bezprostr. okolí byt. domu
objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod.

5

kPDI

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

4

Trieda

Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti
dostatočná ponuka pracovných možností v mieste,
I.
nezamestnanosť do 5 %
Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku
vysoká hustota obyvateľstva v sídlisku - obytné domy do 48
III.
bytov
Orientácia obytných miestností k svetovým stranám
orientácia obytných miestností nad 65 % JZ - JV

10

Umiestnenie bytu v bytovom dome

11

Počet bytov vo vchode - v bloku

byt na 7 a vyššom podlaží
počet bytov vo vchode: do 48 bytov
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14

Doprava v okolí bytového domu
železnica, autobus, miestna doprava, taxislužba - v dosahu do 5
I.
minút
Občianska vybavenosť v okolí bytového domu
pošta, banka, škola, škôlka, jasle, nemocnica, divadlo,
I.
kompletná sieť obchodov a služieb
Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu

15

Kvalita život. prostr. v bezprostred. okolí byt. domu

13

les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m
bežný hluk a prašnosť od dopravy
16

4,200

7

29,40

4,200

6

25,20

III.

1,400

4

5,60

II.

2,800

5

14,00

II.

2,800

20

56,00

145

313,39

Názor znalca
dobrý byt
Spolu

VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV
Názov

Výpočet

Hodnota

Koeficient polohovej diferenciácie

kPD = 313,39/ 145

2,161

Všeobecná hodnota

VŠHB = TH * kPD = 55 952,85 € * 2,161

120 914,11 €

3.2 POZEMKY
3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
3.2.1.1 POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU
POPIS
Jedná sa o spoluvlastnícky podiel 8333/534872-in k pozemku p.č.2613, 2614 prislúchajúci bytu č.14 na 8.p. v
obytnom dome s.č.3191 , vo vchode č. Žehrianska 8.
Ide o pozemok, ktorý sa v celosti rozprestiera pod obytným domom s.č. 3191, a je siuovaný v časti Petržalka
hlavného mesta Bratislava, jedna z najobľúbenejších sídlisk mesta, na ktorú je charakteristická sídlisková zástavba
vysokopodlažnými bytovými domami z 80tych rokov 20.storočia.
V dobe miestneho šetrenia je pozemok ľahko prístupný cez miestnu spevnenú komunikáciu priamo z ulice
Žehrianska. K stavbe bola vybudovaná elektr. prípojka, kanalizačná a vodovodná prípojka, plynovodná prípojka.
Parkovanie je umožnené pred obytným domom a v okolitých uliciach.
Ekologické podmienky sú bez znečisťujúcich látok, hluk a prašnosť je bežná, až mierne zvýšená, od miestnej
dopravy. Nezamestnanosť v obci je do 5 %, ide o hlavné mesta Slovenskej republiky. Je dostatok pracovných
príležitostí v dosahu dopravy a hlavné mesto ako také poskytuje veľké množstvo pracovných možností. Občianska
vybavenosť zodpovedá charakteru hlavného mesta,mestská časť má všetky potrebné objekty občianskej
vybavenosti, ktoré obslúžia všetky požiadavky daného počtu obyvateľov.
Bratislava je hlavné mesto Slovenskej republiky na západnej časti územia SR. Podľa informácií zistených z webovej
stránky www.e-obce.sk je počet jeho obyvateľov 413 192.
Pozemok má rovinatý charakter. Ekologické podmienky sú bez znečisťujúcich látok, hluk a prašnosť je tu bežná
až mierne zvýšená- od miestnej dopravy. Mestská hromadná doprava existuje - autobusová, trolejbusová, a v meste
prevádzkuje aj veľké množstvo taxislužieb. V blízkosti obytného domu sa nachádzajú školské zariadenia,
kompletná občianska vybavenosť. Vzhľadom na túto skutočnosť je predmetná lokalita vhodná pre bývanie aj pre
rodiny s deťmi. Terén pozemku je rovinatý, v mieste je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Ekologické
podmienky sú bez znečisťujúcich látok. Hluk a prašnosť je tu bežná, od miestnej dopravy.
Občianska vybavenosť zodpovedá charakteru mesta, je tu zriadený krajský, okresný aj mestský úrad, okresný súd,
pošty, kompletná sieť obchodov a služieb, obchodné a nákupné centrá, školské zariadenia - ZŠ, SŠ, VŠ, kultúrne
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zariadenia, nemocnice , polikliniky, viac súkromných zdravotných stredísk, autobusová a železničná stanica,
letisko, atď. Návštevnosť hlavného mesta je veľmi vysoká aj na medzinárodnej úrovni.
Ako podklad k stanoveniu hodnoty pozemkov som použila aj aktuálnu ponuku realitných kancelárií v danej
lokalite.
Východisková hodnota predmetného pozemku na základe klasifikácie obcí a počtu obyvateľov je 66,39 EUR/m2,
ktorá je vo výpočte upravená koeficientmi v zmysle Vyhl. MS SR č. 213/2017 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku.
Parcela

Druh pozemku

Vzorec

2613

zastavané plochy a nádvoria

436

2614

zastavané plochy a nádvoria

427

Spolu
výmera

Obec:
Východisková hodnota:
Označenie
koeficientu

a

názov

Spolu
Podiel
výmera [m2]
8333/53487
436,00
2
8333/53487
427,00
2

Výmera
podielu [m2]

863,00

13,44

6,79
6,65

Bratislava
VHMJ = 66,39 €/m2
Hodnota
koeficientu

Hodnotenie

6. veľmi dobré obchodné oblasti v mestách od 50 000 do 100 000 obyvateľov a
v kúpeľných mestách, vedľajšie ulice v centre miest nad 100 000 obyvateľov,
všeobecnej
1,50
nákupné centrá vo veľkých obytných častiach mimo centra miest nad 100 000
obyvateľov s dobrými dopravnými možnosťami
5. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie so štandardným
vybavením,
kV
rekreačné
stavby
na
individuálnu
rekreáciu, 1,05
koeficient intenzity využitia
- nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport so
štandardným vybavením
kD
5. pozemky na obchodných uliciach miest do 100 000 obyvateľov, v nákupných
koeficient
dopravných centrách obytných zón, intenzívny peší ruch, centrum hromadnej dopravy 1,05
vzťahov
(autobus, trolejbus, električka)
kF
2. zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti (obchodná poloha a byty
koeficient
funkčného
1,20
)
využitia územia
kI
4. veľmi dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako tri druhy verejných
koeficient
technickej
1,30
sietí)
infraštruktúry pozemku
kZ
koeficient
povyšujúcich 0. nevyskytuje sa
1,00
faktorov
kR
koeficient
redukujúcich 0. nevyskytuje sa
1,00
faktorov
kS
koeficient
situácie

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU
Názov

Výpočet

Hodnota

Koeficient polohovej diferenciácie

kPD = 1,50 * 1,05 * 1,05 * 1,20 * 1,30 * 1,00 * 1,00
€/m2

Jednotková hodnota pozemku

VŠHMJ = VHMJ * kPD = 66,39

* 2,5799

Všeobecná hodnota pozemku v celosti

VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 863,00 m2 * 171,28 €/m2

2,5799
171,28 €/m2
147 814,64 €

VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH
Názov

Výpočet

parcela č. 2613

436,00 m2 * 171,28 €/m2 * 8333 / 534872

Všeobecná
hodnota
pozemku v celosti [€]
1 163,44

parcela č. 2614

427,00 m2 * 171,28 €/m2 * 8333 / 534872

1 139,43

Spolu

2 302,87
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III. ZÁVER
1. OTÁZKY A ODPOVEDE
Znaleckou úlohou bolo stanoviť všeobecnú hodnotu bytu č.14 na 8.p. v bytovom dome s.č.3191 s príslušenstvom
na p.č. 2613,2614, k.ú. Petržalka, obec BA- m.č. Petržalka, okres Bratislava V.
Všeobecná hodnota bola stanovená s využitím metodických postupov uvedených v prílohe č. 3 vyhlášky
č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY
Názov

Spoluvl. podiel

Stavby
Byt č.14 na 8.p. vo vchode č.Žehrianska 8 v bytovom dome s.č.3191
na p.č.2613,2614
Pozemky

Všeobecná hodnota [€]

1/1

120 914,11

pozemok na p.č.2613, 2614, k.ú. Petržalka - parc. č. 2613 (6,79 m2)

8333/534872

1 163,44

m2 )

8333/534872

1 139,43

pozemok na p.č.2613, 2614, k.ú. Petržalka - parc. č. 2614 (6,65
Všeobecná hodnota celkom

123 216,98

Všeobecná hodnota zaokrúhlene

123 000,00

Slovom: Jedenstodvadsaťtritisíc Eur

3. MIMORIADNE RIZIKÁ
Na predmetnej nehnuteľnosti viaznu ťarchy v zmysle LV č. 2822.

V Dunajskej Strede dňa 5.12.2018

Ing. Anna Juhos
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IV. PRÍLOHY
Objednávka znaleckého posudku zo dňa 05.10.2018
Informatívny výpis z katastra nehnuteľností, výpis z listu vlastníctva č.2822, k.ú. Petržalka,
vytvorená cez katastrálny portál zo dňa 27.11.2018
Informatívna kópia katastrálnej mapy, k.ú. Petržalka, vytvorená cez katastrálny portál zo dňa
27.11.2018
Potvrdenie o veku stavby vydané správcovskou spoločnosťou "Váš správca s.r.o." zo dňa 08.10.2018
Pôdorys bytu č. 14 na 8.p. v bytovom dome s.č. 3191 (získaný od "Váš správca, s.r.o." )
Fotodokumentácia obytného domu - vonkajšie pohľady a spoločných častí
Indexy vývoja cien v stavebníctve - III.Q.2018
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudok som vypracovala ako znalkyňa zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý
vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore 37 00 00 Stavebníctvo, odvetví 37 01 00 Pozemné
stavby, pod evidenčným číslom znalca 911 441.
Znalecký posudok je v denníku zapísaný pod číslom 187/2018.
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.

Ing. Juhos Anna
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