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I. ÚVODNÁ ČASŤ  
 
1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu    bytu   č.4/2 poschodie, vchod č.1, v OD so s.č.1049 na 
parc. KN č.1937/2 i 1937/1 na nevysporiadaných pozemkoch s podielom na spoločných častiach, 
zariadeniach domu i na príslušenstve s podielom 8951/56049, katastrálneho územia Dlhé Pole, obec Dlhé 
Pole, okres Žilina. 
 
2. Účel znaleckého posudku: organizovanie dobrovoľnej dražby. 
 
3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok  
      (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu): 18.11.2022 z obhliadky bytu a z údajov zaslaných 
od predsedníčky Spoločenstva bytov pani Kršiakovej ako i ďalšie informácie poskytnuté po telefóne. 
 
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 18.11.2022. 
 
5. Podklady na vypracovanie posudku :         
5.a) Dodané zadávateľom :         
Objednávka  Finlegal services s.r.o., Štefánikova 23, 811 05 Bratislava pod zn.č.S 50/2022 zo dňa 
27.10.2022 na vypracovanie VŠH bytu   bytu   č.4/2 poschodie, vchod č.1, v OD so s.č.1049 na parc. KN 
č.1937/2 s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu i na príslušenstve s podielom 8951/56049, 
katastrálneho územia Dlhé Pole, obec Dlhé Pole k účelu organizovania dobrovoľnej dražby. 
Mail zaslaný predsedníčkou Spoločenstva bytov v Dlhom Poli zo dňa 14.12.2022. 
Mail zaslaný predsedníčkou Spoločenstva bytov v Dlhom Poli zo dňa 19.12.2022. 
Projektová dokumentácia pre umiestnenie pivnice zaslaná zo Spoločenstva bytov v Dlhom Poli zo dňa 
14.12.2022 s vyjadrením že plocha pivnice má veľkosť 14,70 m2. 
 
b) Podklady získané znalcom: 
Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.2619 - čiastočný, vyhotovený cez katastrálny portál, 
k.ú.Dlhé Pole, obec Dlhé Pole zo dňa 17.11.2022. 
Informatívna kópia z mapy vyhotovená zo dňa 17.11.2022, k.ú.Dlhé Pole, obec Dlhé Pole. 
  
6. Použité právne predpisy a literatúra: 
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty. 
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v platnom znení. 
Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
(katastrálny zákon) 
Vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
Vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie 
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva 
zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny 
zákon) 
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a 
stavebných prác výrobnej povahy (použitá výlučne na zatriedenie do klasifikácie podľa použitého katalógu 
rozpočtových ukazovateľov). 
Vyhláška č. 323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia stavieb 
Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 
STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov. 
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: 

 
a)  Definície pojmov 

 
Všeobecná hodnota (VŠH) 
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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 4. štvrťrok 2022. 

 
Pri stanovení technickej hodnoty je miera opotrebenia stavby určená lineárnou 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: 
Pri ohodnotení boli použité metodické postupy uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.  
 
Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb: 
Pri zistení všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti nie je použitá porovnávacia metóda, nakoľko 
nedisponujem s potrebným množstvom hodnoverných údajov o zrealizovaných obchodoch porovnateľných 
nehnuteľností v danej lokalite som nenašiel žiadne ponuky na realitných portáloch. 
Používam metódu polohovej diferenciácie, ktorá je jednou z metód stanovených k zisteniu všeobecnej 
hodnoty v prílohe č.3 vyhlášky č.492/2004 Z.z. 
 
Posudok je spracovaný podľa „Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb“ vypracovanou 
Žilinskou univerzitou - Ústavom súdneho inžinierstva v Žiline.   
Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v Metodike 
výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Rozpočtový ukazovateľ bytu je 
vytvorený na základe podlahovej plochy v zmysle citovanej metodiky s tým, že pri tvorbe je zohľadnený  
kcu - koeficient vyjadrujúci nárast cien 
kk   - koeficient zvislej nosnej konštrukcie podľa tabuľky č.1 
kvb - koeficient vplyvu vybavenosti - použité cenové podiely podľa prílohy č.5   
km  - koeficient vyjadrujúci územný vplyv, podľa tabuľky č.2.     
Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 
4.štvrťrok 2022, ako najbližšie dostupný koeficient k 4 kvartálu roka 2022 t.j. 3,307. 
 
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).  
 
Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov: 
Pri zistení všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti nie je použitá porovnávacia metóda, nakoľko 
nedisponujem s potrebným množstvom hodnoverných údajov o zrealizovaných obchodoch porovnateľných 
nehnuteľností v danej lokalite.  
 
Metóda polohovej diferenciácie pre pozemky vychádza zo základného vzťahu: 
VŠHPOZ = M * (VHMJ  * kPD) [€], 
 
kde M  - počet merných jednotiek (výmera pozemku), 
 VHMJ   - východisková hodnota na 1 m2 pozemku 
 kPD  - koeficient polohovej diferenciácie 
 
b) Vlastnícke a evidenčné údaje :     
Predmetom posúdenia je byt č.4/2 poschodie v OD s.č.1049, vchod č.1 na parc. KN č.1937/2, ako i s 
podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu i na príslušenstve s podielom 8951/56049, 
katastrálneho územia Dlhé Pole, obec Dlhé Pole, okres Žilina. 
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Nehnuteľnosti sú v katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č.2619 - čiastočný, k.ú. Dlhé Pole. V 
popisných údajoch katastra sú nehnuteľnosti evidované nasledovne 
 
podľa listu vlastníctva č.2619 - čiastočný, k.ú. Dlhé Pole 
A. Majetková podstata:        
 
Stavby:  
OBYTNÝ DOM s.č.1049 na parc.č.1937/2 
 
B. Vlastníci:       
Byt.   .   .   .   .   .   .    . 
Vchod : 1                                         poschodie 2                                          Byt č.4 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu i na 
príslušenstve...............................................................................................8951/56049 
 
8 SOLIŠ JÁN r.SOLIŠ a VIERA SOLIŠOVÁ r.KLIMEKOVÁ, FORBAKY-KLUKÁNY 1049, 
   DLHĚ POLE, PSČ 013 32, SR  
     Dátum narodenia: 24.05.1957     Dátum narodenia : 05.10.1961,        BSM         
                            Spoluvlastnícky podiel:                                             1/1 
 
C. Ťarchy:       
Vlastník poradové číslo 8 EXEKUČNÝ PRÍKAZ EX 1027/2002 NA VYKONANIE EXEKÚCIE ..... 
                                         EXEKUČNĚHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA ...... 
                                         EXEKÚTORA JUDR. LADISLAV MIKESKA PRE OPRAVNENĚHO    
                                         POHOTOVOSŤ, 
                                         S.R.O., RAČIANSKA 42/A, BRATISLAVA NA BYT ..... 
                                         OBYT.DOME ČS.1049 .... 
                                         ZARIADENIACH DOMU 8951/56049, ..... 
                                         12253/13 JUDr.Rudolfa Krutého .... 
                                         331/14, 406/2021; 
Vlastník poradové číslo 8 Z 93/2021- Zápis zákonného záložného práva na byt ť.4, 2.p., v:1 v byt.dome   
                                         č.s.1049 na 
                                         pozemku C KN parc.č.1937/2 a .... 
                                         častiach a spoločných zariadeniach domu .... 
                                         ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov - 149/2021;406/2021; 
    
Iné údaje: -nepriradené 
 LIST VL.1-21/99. 
     
Poznámky : 
  Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného  
  záložného práva a predajom nehnuteľnosti od súdneho exekútora 
  JUDr. Ladislav Mikeska pre oprávneného pohotovosť s.r.o., 
  Račianska 42/A, Bratislava na byt č.4, vchod 1, 2.poschodie v obyt. 
  dome č.s 1049 na parc.č.1937/2, podiel na spoločných častiach a 
  zariadeniach dom 8951/56049 podľa EX 1027/2002, P2 770/06-26/07, 406/2021; 
    
c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia: 
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením bola vykonaná dňa 18.11.2022 iba čiastočne za prítomnosti 
vlastníčky jedného z bytov. Byt je voĺne prístupný s vylomeným zámkom a chýbajúcou kľučkou. 
Zameranie bolo vykonané dňa 18.11.2022 pri byte, avšak umiestnenie pivnice a jej veľkosť nebolo možné 
zistiť. Dodatočne mi údaje z pivnice boli zaslané mailom pani Kršiakovou dňa 19.12.2022. 
Fotodokumentácia vyhotovená dňa 18.11.2022. 
 
d) Technická dokumentácia: 
Projektová dokumentácia bola predložená iba čiastočne a to umiestnenie pivnice v prízemí BD bez 
potrebných rozmerov. Pri byte však nebola predložená a tak nemohlo byť urobené porovnanie  so 
skutočným stavom. 
 
PODLAHOVÁ PLOCHA 
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Názov miestnosti a výpočet Podlahová plocha [m2] 
predsieň   1,63*3,34 5,44 
                 1,14*2,54 2,90 
sklad         0,87*1,32 1,15 
WC            0,74*1,05  0,78 
kúpelňa      1,56*1,66 2,59 
kuchyňa      3,38*5,05  17,07 
                    0,60*2,42 1,45 
špajza          0,85*1,93 1,64 
chodba         1,50*1,73 2,60 
šatník            1,77*1,73   3,06 
izba               3,38*3,96 13,38 
izba               3,37*4,10 13,82 
izba               3,39*5,64  19,12 
pivnica           2,4 2,40 
Vypočítaná podlahová plocha 87,40 
 
Skutočné rozmery v porovnaní s podielom uvedeným v LV sú nasledovné 89,51 m2- 87,40 m2= -2,11 m2. 
Skutočný stav bol zistený meraním a namerané rozmery sú uvedené z náčrtku pôdorysu bytu, okrem pivnice 
ktorá nebola sprístupnená. Podlahová plocha bytu je však o 2,11 m2 menšia ako je uvedený podiel v LV. 
 
e) Údaje katastra nehnuteľností:                
Obhliadkou bolo zistené, že právna dokumentácia je v súlade so skutočným stavom, podľa kópie z 
katastrálnej mapy, avšak v LV nie je uvedený správne. Podiel uvedený  v LV a to 8951/56049 nesúhlasí s 
plochou bytu 87,40 m2.Byt je napísaný na 2.poschodí, avšak v skutočnosti je na 2.N.P čo je 1.poschodie.  
 
Stavby 

Byt č.4/2.poschodie, vchod č.1, obytný dom  s.č.1049 na parc.č.1937/2 
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia: 
 
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: 
Stavby:- 
 
Pozemky:- 

2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 

2.1 BYTY 

2.1.1 Byt č.4/2.poschodie, vchod č.1, obytný dom  s.č.1049 na 
parc.č.1937/2 
 
POPIS 
 
      Obytný dom s.č.1049 je postavený, ako samostatne stojaci na parc.č.1937/2 s jedným  vchodom. Má 3 
NP s využitím prízemia na byt ako  i spoločné priestory a pivnice patriace k bytom. Pôvodne bola v prízemí 
osadená spoločná kotolňa ktorá sa v súčasnosti stratila využitie pretože vlastníci si riešili vykurovanie 
osadení zdrojov teple priamo v bytoch. Na ďalších dvoch poschodiach sú osadené po 3 byty. Celkovo je 
potom v OD 7 bytov, 
Spoločnými priestormi uvažujem, že je kotolňa, kočíkareň, sušiareň  a iné priestory v prízemí BD ktoré sú v 
podielovom vlastníctve vlastníkov bytov. Schodisko je dvojramenné s povrchovou úpravou lepené PVC. 
Nosná konštrukcia domu je murovaná z tehál s vodorovnými železobetónovými konštrukciami s vonkajšími 
omietkami brizolitovými s nameranou hrúbkou obvodového muriva 42 cm a tak u položky zvislých konštrukcií 
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uvažujem s kvb=0,95. Krovná konštrukcia stavby je nízska sedlová s krytinou plech hliníkový. Stavba je 
opatrená bleskozvodom. Deštrukčné zmeny v nosných konštrukciách stavby neboli zistené. 
V roku 2022 boli menené stupačky rozvodov vody, kanalizácie i vzduchotechniky. Skôr však boli menené 
vstupné dvere v OD za plástové ako i okná v spoločných priestoroch schodiska, avšak v ostatných 
spoločných priestoroch tieto zostali pôvodné drevené zdvojené.Taktiež viditeľné nové je videť i klampiarske 
konštrukcie a to žľaby i zvody.  
U položky vstupných plástových dverí uvažujem s kvb= 1,05 a u okien osadených v spoločných priestoroch 
uvažujem s kvb=1,0.  
Vykurovanie je lokálne v každom byte a tak uvažujem s kvb=0 tak ako i u položky výťahu ktorý nie je 
osadený. 
U všetkých stavebných prvkov a konštrukcií neuvedených vyššie v texte uvažujem s kvb=1. 
      Obytný dom hodnotím, ako dom s primeranou údržbou vzhľadom na vek predmetnej stavby a 
menšiu uvedenú investíciu do prvkov krátkodobej životnosti. 
Byt je umiestnený na 1 poschodí s označením ako byt č.4 vo vchode č.1. 
Byt je trojizbový 1. kategórie s príslušenstvom predsiene, skladu, WC, kúpelne,  kuchyne, špajze, chodby , 
šatníka ako i pivnice patriacej k bytu. 
      Byt bol voľne prístupný bez sprístupnenia pivnice a tak posúdenie TS bytu bolo možné.  
Vnútorné omietky sú vápenné hladké, keramické obklady u vane v kúpelni nad 1,35 m, ako i v kuchyni pri 
sporáku a dreze, avšak vo WC nie sú s uvažovanou položkou kvb=1. Podlahy v obytných miestnostiach ako 
i u ostatných miestnostiach sú z lepeného PVC s narušením a tak uvažujem u danej položky kvb=1 so 100% 
ným narušením. U položky vykurovania uvažujem s kvb=1,85 s uvažovanými plechovými radiátormi ako i 
závesným plynovým kotlom ÚK so 100% nedokončenosťou. 
U položky ohrev vody uvažujem s  elektrickým ohrievačom, že bude v byte a tak uvažujem s kvb= 0,25 s 
nedokončnosťou na 100%. Pri vybavení kuchyne uvažujem s dĺžkou linky do 2,40 m s chýbajúcim sporákom 
plynovým s el. rúrou, drez je  však osadený s drezom smaltovaným s kvb= 1,0 s dokončenosťou na 70%, 
výtoková batéria na teplú i studenú vodu s pákovou batériou. U položky vnútorného hygienického zariadenia 
vrátane WC uvažujem s kvb=1 ako s vaňou plechovou smaltovanou, umývadlo chýba ako i osadenie WC 
kombi a tak uvažujem s kvb= 1 s poškodenosťou na 85%. Výtoková batéria je páková nerezová s 
chýbajúcou sprchou a obyčajná batéria do chýbajúceho umývadla. U položky bytového jadra uvažujem s 
kvb=1,5 uvažujem že je murované. 
Okná sú sú pôvodné drevené zdvojené a tak s nimi uvažujem v  položke ostatné s kvb= 1,35.  
Dvere plné dyhované i s presklením, resp. s chýbajúcou sklenenou výplňou v počte 5 ks a tak uvažujem s 
poškodenosťou na 70% a  s kvb= 1. 
Plynovodná prípojka bola zrušená  a tak uvažujem u danej položky s kvb=1 s nedokončenosťou na 100%. 
Byt má samostatné meranie studenej  vody, elektriny a bol i osadený plynomer. 
      Výpočet je urobený s lineárnou  metódou, 
Celkovo hodnotím predmetný byt, ako nerekonštruovaný bez rekonštrukcie kúpelne a kuchyne s 
pôvodným typovým vybavením resp s jeho značným opotrebením. Nedokončenosť alebo 
opotrebovanosť bytu je vypočítaná výškou 17,33%. 
       Vek stavby OD určujem na základe telefinátu s predsedníčkou Spoločenstva bytov pani Kršiakovej ktorá 
uviedla že predmetná stavba OD sa stala užívania schopnou v roku 1985 s dokladom však nedisponuje.  
Vek stavby OD je potom k roku vypracovania zn.posudku 37 rokov. Životnosť stavby vzhľadom na 
konštrukčný murovaný systém určujem na 100 rokov. 
      Východiskovú hodnotu (Vh) upravujem koeficientom vyjadrujúci nárast cien (kcú) od 4.Q/1996, ktorý je 
uverejňovaný Slovenským štatistickým úradom 3,307 a koeficientom vyjadrujúcim územný vplyv (km) - 0,95 
pre ostatné obce, podľa tabuľky č.2, Metodiky ÚSI ŽÚ v Žiline.   
      Východisková hodnota (Vh) - bytu sa vypočíta podľa vzťahu  
Vh = M*Ru*kcu*kk*kvb*km         (Eur), kde  
M- počet merných jednotiek (skutočná podlahová plocha bytu vrátane je príslušenstva)  
Ru je rozpočtový ukazovateľ  
kcu - koeficient vyjadrujúci nárast cien 
kk   - koeficient zvislej nosnej konštrukcie podľa tabuľky č.1 
kvb - koeficient vplyvu vybavenosti-použité cenové podiely podľa prílohy č.5   
km  - koeficient vyjadrujúci územný vplyv, podľa tabuľky č.2.     
                                      Všeobecná hodnota sa vypočíta, podľa základného vzťahu 
                                                                   VŠHb=TH*kpd (Eur) 
 
kde  
TH - technická hodnota bytu, nebytového priestoru (Eur) 
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kpd- koeficient polohovej diferenciácie vyjadrujúci vplyv polohy a ostatných faktorov vplývajúcich na 
všeobecnú hodnotu v mieste a čase(-) 
 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 803 4 Domy obytné typové s celoštátne unifikovanými konštrukč. sústavami inými než 
panelovými 
KS: 112 2 Trojbytové a viacbytové budovy 
 
PODLAHOVÁ PLOCHA 
Názov miestnosti a výpočet Podlahová plocha [m2] 
predsieň   1,63*3,34 5,44 
                 1,14*2,54 2,90 
sklad         0,87*1,32 1,15 
WC            0,74*1,05  0,78 
kúpelňa     1,56*1,66 2,59 
kuchyňa     3,38*5,05  17,07 
                   0,60*2,42 1,45 
špajza         0,85*1,93 1,64 
chodba       1,50*1,73 2,60 
šatník         1,77*1,73   3,06 
izba            3,38*3,96 13,38 
izba            3,37*4,10 13,82 
izba            3,39*5,64  19,12 
pivnica        2,4 2,40 
Vypočítaná podlahová plocha 87,40 
 
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 = 3,307 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
Počet izieb: 3 
 
Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu: 

Číslo Názov 
Cenový 
podiel RU 
[%] cpi 

Koef. 
štand. 
ksi 

Úprava 
podielu 
cpi * ksi 

Cenový 
podiel 
hodnotenej 
stavby [%] 

Pošk. [%] 
Výsledný 
podiel prvku 
na pošk. [%] 

 Spoločné priestory       
1 Základy vrát. zemných prác 5,00 1,00 5,00 5,12 0 0,00 
2 Zvislé konštrukcie 18,00 0,95 17,10 17,54 0 0,00 
3 Stropy 8,00 1,00 8,00 8,19 0 0,00 
4 Schody 3,00 1,00 3,00 3,07 0 0,00 
5 Zastrešenie bez krytiny 5,00 1,00 5,00 5,12 0 0,00 
6 Krytina strechy 2,00 1,15 2,30 2,36 0 0,00 
7 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 1,02 0 0,00 
8 Úpravy vonk. povrchov 3,00 1,00 3,00 3,07 0 0,00 
9 Úpravy vnút. povrchov 2,00 1,00 2,00 2,05 0 0,00 
10 Vnútorné ker. obklady 0,50 0,00 0,00 0,00 0 0,00 
11 Dvere 0,50 1,05 0,53 0,54 0 0,00 
12 Okná 5,00 1,00 5,00 5,12 0 0,00 
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13 Povrchy podláh 0,50 1,00 0,50 0,51 0 0,00 
14 Vykurovanie 2,50 0,00 0,00 0,00 0 0,00 
15 Elektroinštalácia 2,00 1,00 2,00 2,05 0 0,00 
16 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 1,02 0 0,00 
17 Vnútorný vodovod 2,00 1,00 2,00 2,05 0 0,00 
18 Vnútorná kanalizácia 2,00 1,00 2,00 2,05 0 0,00 
19 Vnútorný plynovod 1,00 1,00 1,00 1,02 0 0,00 
20 Výťahy 2,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 
21 Ostatné 2,00 1,00 2,00 2,05 0 0,00 
 Zariadenie bytu       
22 Úpravy vnút. povrchov 4,00 1,00 4,00 4,10 0 0,00 
23 Vnútorné ker. obklady 1,00 1,00 1,00 1,02 0 0,00 
24 Dvere 2,00 0,85 1,70 1,74 70 1,22 
25 Povrchy podláh 2,50 1,00 2,50 2,56 100 2,56 
26 Vykurovanie 2,50 1,85 4,63 4,74 100 4,74 
27 Elektroinštalácia 3,00 1,00 3,00 3,07 30 0,92 
28 Vnútorný vodovod 1,00 1,00 1,00 1,02 0 0,00 
29 Vnútorná kanalizácia 1,00 1,00 1,00 1,02 0 0,00 
30 Vnútorný plynovod 0,50 1,00 0,50 0,51 100 0,51 
31 Ohrev teplej vody 2,00 0,25 0,50 0,51 100 0,51 
32 Vybavenie kuchýň 2,00 1,00 2,00 2,05 70 1,44 
33 Vnút.hyg.zariad.vrátane WC 4,00 1,00 4,00 4,10 85 3,49 
34 Bytové jadro bez rozvodov  4,00 1,50 6,00 6,15 0 0,00 
35 Ostatné 2,50 1,35 3,38 3,46 55 1,90 
 Spolu 100,00  97,63 100,00  17,28 
 
Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 97,63 / 100 = 0,9763 
Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kK * kV * kM [€/m2 ] 
 VH = 325,30 €/m2 * 3,307 * 0,939 * 0,9763 * 0,95 
 VH = 936,89 €/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.4/2.poschodie, 
vchod č.1, obytný dom  
s.č.1049 na parc.č.1937/2 

1985 37 63 100 37,00 63,00 

 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 
Názov Výpočet Hodnota [€] 
Východisková hodnota 
nepoškodeného bytu 936,89 €/m2 * 87,4m2 81 884,19 

Poškodenosť  -17,28 % z 81 884,19 € -14 149,59 
Východisková hodnota  67 734,60 
Technická hodnota 63,00% z 67 734,60 € 42 672,80 
Poškodenosť stavby: (81 884,19€ - 67 734,60€) / 81 884,19€ * 100 % = 17,28 % 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
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a) Analýza polohy nehnuteľností:         
Stavba OD s.č.1049. sa nachádza v obci Dlhé Pole v časti obce Forbaky - Klukany ktorá je stavebne 
zrastená s obcou Dlhé Pole v bežnej zástavbe skôr na jej okraji, avšak s vyhovujúcou dostupnosťou na 
občiansku vybavenosť obce a tak polohu určujem o stupeň vyššie ako bežnú. 
Občianska vybavenosť zodpovedá ostatným obciam so 5000 obyvateľov. Jedná sa obec s počtom 2062 
obyvateľov s rozšírenou občianskou vybavenosťou. 
Obec je  so vzdialenosťou do krajského mesta Žiliny 11 km. V obci je obecný úrad, kultúrny dom, MŠ, pošta, 
obchody s potravinovým a priemyselným tovarom, pohostinské odbytové stredisko, zdravotné stredisko a ZŠ 
1-9 ročník. 
Dopravné spojenie je možné s autobusovou dopravou.   
Orientácia obytných miestností určujem do JV strany ako prevažujúcu.  
 
b) Analýza využitia nehnuteľností: 
Obytný dom je využívaný na projektovaný účel - na bývanie. Iné využitie sa nedá predpokladať. 
 
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: Nie sú známe.  

3.1 STAVBY 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.1.1.1  BYTY 
Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie: 
 
Pre ostatné obce, podľa orientačných priemerných koeficientov predajnosti vzhľadom na polohu 
nehnuteľnosti v obci Dlhé Pole, určujem koeficient predajnosti 1,30 pre bytové budovy, podľa tabuľky č.7 
Metodiky ÚSI ŽU v Žiline.  
 
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  1,3 
 
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 
Trieda Výpočet Hodnota 
I. trieda III. trieda + 200 % = (1,300 + 2,600) 3,900 
II. trieda Aritmetický priemer I. a III. Triedy 2,600 
III. trieda Priemerný koeficient 1,300 
IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,715 
V. trieda III. trieda - 90 % = (1,300 - 1,170) 0,130 
 
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. 1,300 10 13,00 

2 Poloha byt. domu v danej obci - vzťah k centru obce     
 časti obce vhodné k bývaniu, bežné sídliská III. 1,300 30 39,00 

3 Súčasný technický stav bytu a bytového domu     
 nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu II. 2,600 7 18,20 

4 Prevládajúca zástavba  v bezprostr. okolí  byt. domu     
 objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. I. 3,900 5 19,50 

5 Príslušenstvo bytového domu     

 práčovňa a sušiareň alebo kočikáreň a miestnosť pre 
bicykle IV. 0,715 6 4,29 

6 Vybavenosť a príslušenstvo bytu     
 byt vyžadujúci rozsiahlu rekonštrukciu V. 0,130 10 1,30 
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7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti      

 dostatočná ponuka pracovných možností v mieste, 
nezamestnanosť do 5 % I. 3,900 8 31,20 

8 Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku     

 malá hustota obyvateľstva v sídlisku - obytné domy do 8 
bytov I. 3,900 6 23,40 

9 Orientácia obytných miestností k svetovým stranám     
 orientácia obytných miestností nad 65 %  JZ – JV II. 2,600 5 13,00 

10 Umiestnenie bytu v bytovom dome     
 byt v krajnej sekcii na 2-6 NP II. 2,600 9 23,40 

11 Počet bytov vo vchode - v bloku     
 počet bytov vo vchode: do 10 bytov II. 2,600 7 18,20 

12 Doprava v okolí bytového domu     
 autobus - v dosahu do 15 minút IV. 0,715 7 5,01 

13 Občianska vybavenosť v okolí bytového domu     

 pošta, základná škola, zdravotné stredisko, kultúrne 
zariadenie, základná obchodná sieť a základné služby III. 1,300 6 7,80 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu     
 les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m III. 1,300 4 5,20 

15 Kvalita život. prostr. v bezprostred. okolí byt. domu     
 bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 2,600 5 13,00 

16 Názor znalca     
 dobrý byt II. 2,600 20 52,00 

 Spolu   145 287,50 
 
VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV 
 
Názov Výpočet Hodnota 
Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 287,5/ 145 1,983 
Všeobecná hodnota VŠHB = TH * kPD = 42 672,80 € * 1,983 84 620,16 € 
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III. ZÁVER 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
Hlavné stavby: 
 
Názov JKSO OP (m3) ZP (m2) Počet podlaží 
Byt č.4/2.poschodie, vchod č.1, obytný 
dom  s.č.1049 na parc.č.1937/2    0,00 87,40 1 
 
Pozemky: 
 
Názov pozemku Číslo parcely Výmera (m2) 

REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
Názov Všeobecná hodnota [€] 
Stavby  

Byt č.4/2.poschodie, vchod č.1, obytný dom  s.č.1049 na parc.č.1937/2 84 620,16 
Všeobecná hodnota celkom 84 620,16 
Všeobecná hodnota zaokrúhlene 84 600,00 
Všeobecná hodnota slovom: Osemdesiatštyritisícšesťsto Eur 

MIMORIADNE RIZIKÁ 
 
Nie sú známe až na výkon záložného práva s jej výkonom cez dobrovoľnú dražbu, ako i ex . záložné právo. 
 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 19.12.2022 Ing. Rajnoha Ľubomír 
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IV. PRÍLOHY 
1. Objednávka  Finlegal services s.r.o., Štefánikova 23, 811 05 Bratislava pod zn.č.S 50/2022 zo dňa 
27.10.2022 na vypracovanie VŠH bytu   bytu   č.4/2 poschodie, vchod č.1, v OD so s.č.1049 na parc. KN 
č.1937/2 s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu i na príslušenstve s podielom 8951/56049, 
katastrálneho územia Dlhé Pole, obec Dlhé Pole k účelu organizovania dobrovoľnej dražby. 
2-4. Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.2619 - čiastočný, vyhotovený cez katastrálny portál, 
k.ú.Dlhé Pole, obec Dlhé Pole zo dňa 17.11.2022. 
5. Informatívna kópia z mapy vyhotovená zo dňa 17.11.2022, k.ú.Dlhé Pole, obec Dlhé Pole. 
6. Mail zaslaný predsedníčkou Spoločenstva bytov v Dlhom Poli zo dňa 14.12.2022. 
7. Mail zaslaný predsedníčkou Spoločenstva bytov v Dlhom Poli zo dňa 19.12.2022. 
8. Pôdorys bytu skutočne namerané rozmery pri obhliadke. 
9.Pôdorys bytu skutočne namerané rozmery pri obhliadke. 
10-11. Fotodokumentácia z obhliadky. 
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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 370000 Stavebníctvo,  odvetviach 
370100 pozemné stavby, 370901 odhad hodnoty nehnuteľností, pod evidenčným číslom 912898 
 
Znalecký posudok je zapísaný v denníku pod číslom 125/2022. 
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku. 
 
 
 
 
                                                                                                                       Podpis znalca 
 
  
 
 


