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I. ÚVOD
1. Úloha znalca podľa uznesenia štátneho orgánu alebo objednávky, číslo uznesenia: určenie
všeobecnej hodnoty bytu č. 4 v bytovom dome č.s. 193 na parc. 522/59 v k.ú. Čierna nad Tisou, obec
Čierna nad Tisou ku dňu spracovania posudku pre účel dobrovoľnej dražby.
2. Účel znaleckého posudku: výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby
3. Dátum, ku ktorému je znalecký posudok vypracovaný (rozhodujúci pre zistenie stavebno technického stavu): 13.11.2018
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 19.11.2018
5. Podklady na vypracovanie posudku:
a) podklady dodané zadávateľom:
- objednávka S 49/2018 z 10.10.2018
b) podklady získané znalcom:
- list vlastníctva č. 656 z katastrálneho portálu
- informatívna kópia z katastrálnej mapy z katastrálneho portálu
- pôdorys bytu s vyznačením nameraných rozmerov
6. Použité právne predpisy a literatúra:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR 492/2004 Z.z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 213/2017 Z.z. z
24. augusta 2017, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení
neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z.z. z 20. júla 2018,
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. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 34/2009 Z.z..
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení zákona č.
103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb a zákona č. 237/2000 Zb..
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.
Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb,
Žilinská univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3 .
STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov.
STN 73 4301 - Budovy na bývanie.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001 - Základné údaje - Obyvateľstvo; Štatistický úrad
SR.
Pre stanovenie Kcú v celom znaleckom posudku je použitý nasledujúci postup - Kcú z 4/1996
na 2/2018 podľa zverejnených údajov Štatistického úradu SR publikovaných na webovej
stránke ŠÚ SR.
Miloslav Ilavský, Milan Nič, Dušan Majdúch - Ohodnocovanie nehnuteľností, Miloslav Ilavský –
Mipress, Bratislava, 2012, ISBN 978-80-971021-0-4.
časopisy Znalectvo
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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 1. štvrťrok 2018.
Pri stanovení technickej hodnoty je miera opotrebenia stavby určená lineárnu 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
2
m 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: nie sú
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II. POSUDOK
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
a) Výber použitej metódy:
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku v znení neskorších predpisov.
Keďže v danej lokalite ani v susedných obciach som nezistil prevody minimálne troch
porovnateľných nehnuteľností, metodiku porovnávania nie je možné použiť. Zároveň nebolo možné
použiť kombinovanú metódu, nakoľko som v blízkom okolí nezistil prenájom minimálne troch
porovnateľných nehnuteľností. Použitá je metóda polohovej diferenciácie.
Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov
publikovaných v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-8273). Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený v zmysle citovanej metodiky. Koeficient cenovej úrovne je
podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 2. štvrťrok 2018 2,458.
b) Vlastnícke a evidenčné údaje :
List vlastníctva č. 656 vydaný Katastrálnym portálom dňa 13.11.2018:
A. Majetková podstata:
Byty a nebytové priestory :
- byt č. 4 na 2. poschodí vo vchode č. 1 v bytovom dome č.s. 193 na parc. 522/59 vrátane podielu na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach vo výške 453/10000
Pozemok: nie je
B. Vlastníci: 4 Jarný Dušan r. Jarný (19.12.1960) v celosti
• Poznámka: Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka
62, 821 08 Bratislava - Upovedomenie o zriadení exekučného záložného práva na
nehnuteľnosť č. EX 9758/08, na byt č. 4, na 2. posch. vo vch. č. 1, bytového domu č.s.193 na
parc. č. 522/59 a podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu 453/10000, zapísané v
registri P2 - 221/09, č.z.159/09
• Poznámka: Exekútorský úrad v Trebišove- súdna exekútorka JUDr. Mária Popiková,
Šrobárova 3842/9, 075 01 Trebišov- Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie č.EX
715/2010-18 predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva na byt č. 4, 2.
posch., vchod č. 1, bytového domu č.s. 193 na parc.č. 522/59, zo dňa 18.8.2011 vedené v
reg. P-433/11 -311/11
• Poznámka: Exekút. úrad Trebišov, súdny exekútor JUDr. Mária Popiková, Šrobárova 3842/9,
07501 Trbišov - Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti a
zriadením exekučného záložného práva č. EX 193/2011 - 7, byt č. 4 na 2. posch. vo vchode č.
1 v obytnom dome č.s.193 na parc.č. 522/59 a podiel 453/10 000 na spoloč. častiach a
zariaden. domu, zo dňa 20.06.2012, zapísané v registri P - 318/2012, č.z.188/12
• Poznámka: Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor Mgr. Jana Sitášová, Astrová 1/A,
821 01 Bratislava - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva
č. EX 197/13-5, byt č. 4 na 2. posch. vo vchode č. 1 v obytnom dome č.s.193 na parc.č.
522/59 a podiel 453/10 000 na spoločných častiach a zariaden. domu, zo dňa 11.03.2013,
zapísané v registri P-185/13, č.z.167/13.
• Poznámka: P-250/2018 - Finlegal services, s.r.o., IČO: 46283421, so sídlom Gajova 4, 811
09 Bratislava - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva k nehnuteľn. v časti A - na byt č.
4, na 2. posch. vo vch. č. 1, v bytovom dome č.s. 193 na parc. č. 522/59 a podiel na spoločn.
častiach a zariaden. domu 453/10000, pod B4, zo dňa 09.08.2018, č.z. 241/18.
• Poznámka: P - 249/2017 - POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35807598, so sídlom Pribinova 25,
811 09 Bratislava k nehnuteľn. v časti A - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva, na byt
č. 4, na 2. posch. vo vch. č. 1, v bytovom dome č.s. 193 na parc. č. 522/59 a podiel na
spoločn. častiach a zariaden. domu 453/10000, ( zapísané v registri Z - 764/08, č.z. 233/08 ),
zo dňa 12.06.2017, č.z.
C. Ťarchy:
• Návrh na zápis záložného práva podľa zákona 182/1993 Z.z. v prospech Spoločenstva
vlastníkov bytov , Záhradná ' IČO: 42 097169 so sídlom Záhradná 193, Čierna nad Tisou, na
bytový dom č.s.193 na parc.č. 522/59, zo dňa 17.10.2008, zapísané v registri Z - 1071/08,
č.z.299/08
• 4 Záložné právo POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35807598, so sídlom Pribinova 25, 811 09
Bratislava k nehnuteľn. v časti A: na byt č. 4, na 2. posch. vo vch. č. 1, bytového domu č.s.
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193 na parc. č. 522/59 a podiel na spoloč. častiach a zariad. domu 453/10000, zapísané v
registri Z-764/08, č.z.233/08.
4 Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 62, 821 08
Bratislava - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č.
EX 9758/08, na byt č. 4, na 2. posch. vo vch. č. 1, bytového domu č.s.193 na parc. č. 522/59 a
podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu 453/10000, zapísané v registri Z 1008/09, č.z.248/09
4 Exekútorský úrad Galanta, súdny exekútor JUDr. Jozef Kapronczai, ivermova 273, 924 01
Galanta - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX
626/2012-14, na byt č. 4, na 2. posch. vo vch. č. 1, bytového domu č.s.193 na parc. č. 522/59
a podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu 453/10000, zo dňa 10.07.2012 vedené
v registri Z-1110/2012-205/2012
4 Exekút. úrad Trebišov, súdny exekútor JUDr. Mária Popiková, Šrobárova 3842/9, 075 01
Trbišov - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX
715/2010 - 33, byt č. 4 na 2. poschodí vo vchode č. 1 v obytnom dome č.s.193 na parc.č.
522/59 a pod. 453/10 000 na spoloč. častiach a zariaden. domu, zo dňa 05.02.2013, zapísané
v registri Z - 232/2013, č.z.76/13
4 Exekút. úrad Trebišov, súdny exekútor JUDr. Mária Popiková, Šrobárova 3842/9, 075 01
Trbišov - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX
193/2011 - 11, byt č. 4 na 2. poschodí vo vchode č. 1 v obytnom dome č.s.193 na parc.č.
522/59 a pod. 453/10 000 na spoloč. častiach a zariaden. domu, zo dňa 05.02.2013, zapísané
v registri Z - 233/2013, č.z.77/13
4 Exekútorský úrad Michalovce, súdny exekútor JUDr. Bartolomej Jakubčák, Nám. Slobody
č.13, 071 01 Michalovce - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na
nehnuteľnosť č. Ex 911/2013, byt č. 4 na 2. poschodí vo vchode č. 1 v obytnom dome č.s.193
na parc.č. 522/59 a podiel 453/10 000 na spoloč. častiach a zariaden. domu, zo dňa
06.03.2013, zapísané v registri Z - 433/2013, č.z.138/13.
4 Z - 925/2015 - Exekút. úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD.,
Záhradnícka č. 60, 821 08 Bratislava - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného
práva na nehnuteľnosť č. EX 28119/13, byt č. 4 na 2. poschodí vo vchode č. 1 v obytnom
dome č.s.193 na parc.č. 522/59 a podiel 453/10 000 na spoločn. častiach a zariaden. domu,
zo dňa 03.06.2015.
4 Z - 926/2015 - Exekút. úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD.,
Záhradnícka č. 60, 821 08 Bratislava - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného
práva na nehnuteľnosť č. EX 37195/14, byt č. 4 na 2. poschodí vo vchode č. 1 v obytnom
dome č.s.193 na parc.č. 522/59 a podiel 453/10 000 na spoločn. častiach a zariaden. domu,
zo dňa 03.06.2015.

c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia :
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 13.11.2018 iba za účasti
znalca. Vlastník bytu sa obhliadky nezúčastnil ani sa neospravedlnil, byt mi nebol sprístupnený.
Následne som kontaktoval zástupcu správcu bytového domu, p. Száraza, ktorý v tomto vchode býva a
ten mi zabezpečil obhliadku a zameranie bytu toho istého typu vo vchode ako je byt, ktorý je
predmetom tohto znaleckého posudku. Vyhotovenie fotodokumentácie náhradného rovnakého bytu mi
nebolo umožnené. Zároveň mi správca bytového domu popísal vybavenie bytu, ktorý je predmetom
tohto znaleckého posudku.
Na základe týchto skutočností som ohodnotenie bytu previedol v zmysle § 12 ods. 3 zákona č.
527/2002 Z.z. - z dostupných údajov.
Ohodnocovaný dvojizbový byt č. 4 sa nachádza na 2. poschodí v bytovom dome č.s. 193 na
ulici Záhradná 1 v meste Čierna nad Tisou. Bytový dom č.s. 193 má 9. nadzemných podlaží vrátane
technického prízemia, kde sa nachádzajú spoločné priestory a pivnice pre byty. Bytový dom má jeden
vchod, v ktorom je spolu 24 bytov. Bytový dom sa nachádza na parcele č. CKN 522/59, prístupný je zo
Záhradnej ulice na jeho západnej strane, ktorá je miestnou komunikáciou. Pozemok pod bytovým
domom a v jeho okolí nie je majetkoprávne vysporiadaný. Bytový dom stojí na konci radovej zástavby
bytových domov rovnakého typu, ktorých je spolu päť.
d) Technická dokumentácia, najmä porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej
dokumentácie so zisteným skutkovým stavom :
Projektová dokumentácia bytu mi nebola poskytnutá žiadna, jednoduchý pôdorys bytu
vyhotovený znalcom s vyznačením nameraných rozmerov sa nachádza v prílohách k znaleckému
posudku a zodpovedá skutkovému stavu. Vek bytového domu určený miestnym zisťovaním a
dokladom pasportom bytu - v užívaný je od r. 1982.
Porovnanie právnej dokumentácie so zameraným stavom nebolo možné zistiť z dôvodu, že mi
nebol predložený doklad o nadobudnutí bytu ani žiadna právna dokumentácia.
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Namerané hodnoty boli spolu 67,87 m . Na základe výkladu k metodickému pokynu č.820/9850 zo dňa 6.4.1998 sa berie za výpočet ceny podľa bodu 2.3. sa v zmysle metodiky ŽU skutočne
nameraná hodnota. Doklady o veku stavby mi nebol predložený, bytový dom je v užívaní od r. 1982.
e) Údaje katastra nehnuteľnosti, najmä porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra
nehnuteľnosti so zisteným skutočným stavom:
Popisné a geodetické údaje katastra zodpovedajú skutkovému stavu.
f) Vymenovanie jednotlivých stavieb a pozemkov, ktoré sú predmetom hodnotenia:
Stavby :
- byt č. 4 vo vchode č. 1 v bytovom dome č.s. 193 na parc. 522/59 v celosti vrátane podielu na
spoločných častiach a zariadeniach vo výške 453/10000
Pozemok, parcely registra "C" č.: nie sú
g) Vymenovanie jednotlivých stavieb a pozemkov, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: pozemok pod
bytovým domom

2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ
HODNOTY
2.1 BYTY
2.1.1 Byt: 2- izbový byt č. 4 v bytovom dome č.s. 193 v meste
Čierna nad Tisou
POPIS
Ohodnocovaným bytom je byt č. 4 nachádzajúci sa v bytovom dome č.s. 193 na Záhradnej
ulici v meste Čierna nad Tisou. Z hľadiska polohy sa bytový dom nachádza v lokalite bytových domov
na južnom okraji mesta. Bytový dom má 9. nadzemných podlaží bez suterénu, prízemie je technické,
kde sa nachádzajú spoločné priestory a pivnice pre jednotlivé byty. Ohodnocovaný byt sa nachádza
na 2. poschodí bytového domu vo vchode č. 1, v čase obhliadky nebol užívaný. Bytový dom bol
odovzdaný do užívania v roku 1982.
Dispozičné riešenie bytu:
Ohodnocovaný byt pozostáva z 2 obytných miestností a z príslušenstva. Príslušenstvom bytu
tvorí kúpeľňa, WC, predsieň, kuchyňa a pivnica k bytu na prízemí. Dispozičné riešenie bytu je v súlade
s priloženým pôdorysom bytu.
Popis bytového domu:
Bytový dom súp.č.193 má prízemie na úrovni okolitého terénu s pivničnými priestormi a
spoločnými zariadeniami domu, prvé až ôsme poschodie je obytné bez podkrovia, kde sa nachádzajú
štvorizbové, dvojizbové byty a garzonky, na každom poschodí sú tri byty, v sekcii je 24 bytov. Bytový
dom má jednu sekciu so samostatným vchodom a s prístupom z ulice Záhradná, podlažia sú
prepojené vnútorným dvojramenným schodiskom povrchovo upraveným PVC podlahovinou, na
podestách a medzipodestách je keramická dlažba, v zrkadle schodiska je osobný výťah so strojovňou
umiestnenou na streche bytového domu.
Objekt je založený na základových betónových roštoch, pásoch a na pilotách, obvodové
konštrukcie prízemia sú železobetónové, v ostatných podlažiach sú panelové montované
pórobetónové celoštátne unifikované o hrúbke muriva 30 cm bez vonkajšieho zateplenia fasády,
vnútorné priečky sú zo železobetónových panelov, stropy sú železobetónové s rovným podhľadom,
strecha je jednoplášťová rovná s tepelnou izoláciou a s krytinou z asfaltových pritavovaných pásov s
úplnými klampiarskymi konštrukciami. Vonkajšie úprava sokla suterénu je farebným náterom,
vnútorné omietky prízemia s pivnicami sú pôvodné vápenné opatrené maľbou, okná sú pôvodné
kovové opatrené dvojsklom, vstupné dvere do vchodu sú nové plastové. Okná v bytovom dome sú
prevažne plastové, dvere v bytovom dome sú drevené hladké plné osadené v kovových zárubniach,
vchodové dvere sú nové plastové s novou signalizáciou. V bytovom dome sú zrealizované rozvody
elektroinštalácie, zemného plynu, slaboprúdu a ústredného vykurovania, rozvody teplej a studenej
vody. Vykurovanie a príprava teplej vody je z vlastnej plynovej kotolne osadenej na prízemí bytového
domu, oceľovými rúrovými rozvodmi ÚK a oceľovými článkovanými a panelovými radiátormi, bytový
dom je opatrený bleskozvodom.
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Popis bytu:
Byt č. 4 sa nachádza na 2. poschodí bytového domu, je dvojizbový, byt má predsieň, z ktorej
je vchod do dvoch izieb a do kuchyne, v jadre bytu je kúpeľňa prístupná z kuchyne a samostatné WC
prístupné z chodby.
Obhliadka bytu mi nebola umožnená, byt v čase obhliadky nebol užívaný vlastníkom,
predpokladám jeho priemerný technický stav. Steny a stropy v byte sú povrchovo upravené pôvodnou
vápennou hladkou omietkou opatrenou maľbou, okná v byte sú pôvodné drevené zdvojené opatrené
dvojsklom, dvere sú drevené plné alebo z časti presklené osadené v kovových zárubniach, vstupné
dvere do bytu sú plné drevené hladké pôvodné, podlahy v celom byte sú povrchovo upravené PVC
podlahovinou a plávajúcou laminátovou podlahou, na loggii je terazzová dlažba. Vykurovanie bytu je
ústredné teplovodné zabezpečované panelovými oceľovými radiátormi a oceľovými rúrovými
rozvodmi, ktoré sú napojené na rozvody ÚK bytového domu a na vlastnú plynovú kotolňu, teplá
úžitková voda v byte je riešená pozinkovanými rozvodmi vody z vlastnej kotolne. Bytové jadro s
kúpeľňou a WC je pôvodné umakartové s pôvodnými rozvodmi teplej a studenej vody, kanalizácie a
elektroinštalácie. Kúpeľňa je vybavená smaltovanou vaňou, umývadlom a spoločnou sprchovacou
pákovou batériou, steny sú pôvodné umakartové bez povrchovej úpravy. V samostatnom WC je
splachovací záchod a prístup k inštalačnému jadru, steny sú pôvodné umakartové bez povrchovej
úpravy. V kuchyni predpokladám bežnú kuchynskú linku, plynový sporák a vodovodnú pákovú batériu.

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
803 3 Domy obytné typové s celoštátne unifikovanými konštrukčnými sústavami
panelovými
KS:
112 2 Trojbytové a viacbytové budovy

PODLAHOVÁ PLOCHA
2

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m ]

predsieň 3,46*2,66

9,20

kúpeľňa 1,60*1,60

2,56

WC 1,14*0,84

0,96

kuchyňa 2,52*1,78+3,46*2,07

11,65

izba s loggiou 5,96*3,46

20,62

izba 5,97*3,48

20,78

Výmera bytu bez pivnice

65,77

pivnica 1,75*1,20

2,10

Vypočítaná podlahová plocha

67,87

loggia 3,20*1,16

3,71

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

2

RU = 9800 / 30,1260 = 325,30 €/m
kK = 1,037 (montovaná z dielcov betónových plošných)
kCU = 2,458
kM = 0,95
2

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu
Čísl
o

Názov

Cenový podiel
RU [%] cpi

Koef. štand.
ksi

Úprava
podielu cpi *
ksi

Cenový podiel
hodnotenej
stavby [%]

5,00

1,00

5,00

5,15

Spoločné priestory
1

Základy vrát. zemných
prác

Strana 7

Znalec: Ing. Miroslav Vaško, ev. číslo znalca 913 731

číslo posudku: 235 / 2018

2

Zvislé konštrukcie

3

18,00

1,00

18,00

18,59

Stropy

8,00

1,00

8,00

8,25

4

Schody

3,00

1,00

3,00

3,09

5

Zastrešenie bez
krytiny

5,00

1,00

5,00

5,15

6

Krytina strechy

2,00

1,00

2,00

2,06

7

Klampiarske
konštrukcie

1,00

1,00

1,00

1,03

8

Úpravy vonk. povrchov

3,00

1,00

3,00

3,09

9

Úpravy vnút. povrchov

2,00

1,00

2,00

2,06

10

Vnútorné ker. obklady

0,50

0,00

0,00

0,00

11

Dvere

0,50

1,00

0,50

0,52

12

Okná

5,00

1,00

5,00

5,15

13

Povrchy podláh

0,50

1,00

0,50

0,52

14

Vykurovanie

2,50

0,00

0,00

0,00

15

Elektroinštalácia

2,00

1,00

2,00

2,06

16

Bleskozvod

1,00

1,00

1,00

1,03

17

Vnútorný vodovod

2,00

1,00

2,00

2,06

18

Vnútorná kanalizácia

2,00

1,00

2,00

2,06

19

Vnútorný plynovod

1,00

1,00

1,00

1,03

20

Výťahy

2,00

1,00

2,00

2,06

21

Ostatné

2,00

1,00

2,00

2,06

Zariadenie bytu
22

Úpravy vnút. povrchov

4,00

1,00

4,00

4,12

23

Vnútorné ker. obklady

1,00

1,00

1,00

1,03

24

Dvere

2,00

1,00

2,00

2,06

25

Povrchy podláh

2,50

1,00

2,50

2,58

26

Vykurovanie

2,50

1,00

2,50

2,58

27

Elektroinštalácia

3,00

1,00

3,00

3,09

28

Vnútorný vodovod

1,00

1,00

1,00

1,03

29

Vnútorná kanalizácia

1,00

1,00

1,00

1,03

30

Vnútorný plynovod

0,50

1,00

0,50

0,52

31

Ohrev teplej vody

2,00

1,00

2,00

2,06

32

Vybavenie kuchýň

2,00

1,00

2,00

2,06

33

Vnút.hyg.zariad.vrátan
e WC

4,00

1,00

4,00

4,12

34

Bytové jadro bez
rozvodov

4,00

1,00

4,00

4,12

35

Ostatné

2,50

1,00

2,50

2,58

97,00

100,00

Spolu

100,00
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kV = 97,00 / 100 = 0,97
2
VH = RU * kCU * kK * kV * kM [€/m ]
2
VH = 325,30 €/m * 2,458 * 1,037 * 0,9700 * 0,95
2
VH = 764,08 €/m

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom na 80
rokov s ohľadom na technický stav bytového domu a jeho riadnu údržbu.
Názov

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

2- izbový
byt č. 4 v
bytovom dome
č.s. 193 v
meste Čierna
nad Tisou

1982

36

44

80

45,00

55,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Hodnota [€]

Východisková
hodnota

764,08 €/m2 * 67,87m2

51 858,11

Technická hodnota

55,00% z 51 858,11 €

28 521,96

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY
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. Je na úrovni s DPH.
a) Analýza polohy nehnuteľností:
Ohodnocovaný byt č. 4 na 2. poschodí v bytovom dome č.s. 193 sa nachádza v meste Čierna
nad Tisou na ulici Záhradná 1 na južnom okraji mesta. Ide o 2-izbový byt nachádzajúci sa v bytovom
dome v obytnej lokalite, kde sa nachádzajú bytové domy a čiastočne občianska vybavenosť. Bytový
dom má jeden vchod, v ktorom je 24 bytov. Bytový dom je v radovej zástavbe stojací na parc. 522/59.
Orientácia obytných miestností bytu č. 4 je izba s loggiou na západ, kuchyňa a jedna izba na východ.
V okolí bytového domu je dostatok parkovacích miest.
Mesto Čierna Nad Tisou bolo založené v roku 1946 na základe vládneho uznesenia na
zabezpečenie výmeny tovarov medzi ZSSR a ČSR vybudovaním železničného prekladiska. Mesto leží
v juhovýchodnom cípe SR na trojhraničí Ukrajina – Maďarsko - Slovensko na rozhraní spádových
území obcí Čierna, Malé Trakany, Veľké Trakany, Biel, Boťany. V okolí mesta, v katastrálnom území
obce Malé Trakany, leží rekreačné stredisko Zlaté piesky Tisa. V týchto miestach rieka Tisa tvorí
štátnu hranicu medzi Slovenskom a Maďarskom. Slovenská strana je lemovaná piesočnými plážami,
vytvorenými naplaveným jemným riečnym pieskom. Počet obyvateľov mesta je okolo 3.860
obyvateľov. V súčasnosti je rozvoj mesta v útlme z dôvodu znižovania zamestnanosti u najväčšieho
zamestnávateľa - ŽSR a Cargo.
b) Analýza využitia nehnuteľností:
Ohodnocovaný byt č. 4 v čase obhliadky nebol užívaný, neslúžil svojmu účelu. Na základe
prehlásenia zástupcu správcu bytového domu nie je dlhodobo užívaný. Iné využitie v danom stave nie
je možné predpokladať.
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:
S užívaním bytu nie sú spojené žiadne okrem skutočnosti, že pozemok pod bytovým domom
nie je majetkoprávne vysporiadaný, nemá založený list vlastníctva.
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Širšie vzťahy mesta Čierna nad Tisou

Bytový dom č.s. 193
Mapa mesta s vyznačením polohy bytového domu
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Bytový dom č.s. 193

Mapa časti mesta s vyznačením polohy bytového domu

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 nehnuteľnosti a stavieb" vydanej ÚSI v Žiline (ISBN 80-7100-827-3) pre bytové
budovy v ostatných mestách hodnotou 0,30-0,40 (odporúčané hodnoty). Vzhľadom na uvedené
skutočnosti, ako aj veľkosť sídelného útvaru, polohu, typ nehnuteľnosti, dopyt po nehnuteľnostiach
podobného typu v danej lokalite, vek nehnuteľnosti a kúpnu silu obyvateľstva v danej lokalite, je vo
výpočte uvažované s priemerným koeficientom polohovej diferenciácie vo výške 0,30. Pri voľbe
priemerného koeficientu triedy polohy zohľadňujem aktuálny stav na trhu s nehnuteľnosťami v čase a
mieste ohodnotenia.
Byt sa nachádza v meste Čierna nad Tisou, na Záhradnej ulici č. 1. Sídlisko je vhodné na
bývanie, dopyt v porovnaní s ponukou je nižší. V okolí bytového domu sú ďalšie bytové domy a
občianska vybavenosť. Prašnosť okolia je od dopravy a hluk sídliskový - bežný. V susedstve sú
bytové domy s počtom bytov vo vchodoch okolo 24. Bytový dom sa nachádza na sídlisku na južnom
okraji mesta, centrum je vzdialené cca. 1 km. Sídlisko je riadne vybavené, má dostatok parkovacích
miest, nezamestnanosť obyvateľstva sídliska je okolo 20 %.
Príslušenstvo bytového domu tvoria spoločné priestory a pivnice pre byty na prízemí. Bytový
dom je v radovej zástavbe stojací, má jeden vchod, v ktorom je spolu 24 bytov. Bytový dom bol daný
do užívania v r. 1982, je v pôvodnom technickom stave, počas užívania má riadnu údržbu, samotný
byt v čase obhliadky predpokladám priemerný technický stav. Orientácia obytných miestnosti bytu je
izba s loggiou na západ, jedna izba a kuchyňa na východ. Byt je na 2. poschodí, vybavením a
technickým stavom priemerný, celkovo ho považujem z titulu dlhodobého neužívania a
nesprístupnenia pri obhliadke za problematický byt.
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,3
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:
Trieda

Výpočet

Hodnota

I. trieda

III. trieda + 200 % = (0,300 + 0,600)

0,900

II. trieda

Aritmetický priemer I. a III. triedy

0,600

III. trieda

Priemerný koeficient

0,300
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IV. trieda

Aritmetický priemer V. a III. triedy

0,165

V. trieda

III. trieda - 90 % = (0,300 - 0,270)

0,030

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:
Čísl
o
1

Popis

II.

0,600

7

4,20

I.

0,900

5

4,50

III.

0,300

6

1,80

IV.

0,165

10

1,65

V.

0,030

8

0,24

II.

0,600

6

3,60

II.

0,600

5

3,00

II.

0,600

9

5,40

III.

0,300

7

2,10

II.

0,600

7

4,20

III.

0,300

6

1,80

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

13

9,00

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

12

30

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

11

0,300

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

10

III.

Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku
priemerná hustota obyvateľstva v
sídlisku - obytné domy do 20 bytov

9

0,30

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

8

10

Vybavenosť a príslušenstvo bytu
byt bez vykonaných rekonštrukcií s
typovým vybavením

7

0,030

Príslušenstvo bytového domu
práčovňa, sušiareň, kočikáreň,
miestnosť pre bicykle, výťah

6

V.

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

5

Výsledok
kPDI*vI

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

4

Váha
vI

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

3

kPDI

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

2

Trieda

Občianska vybavenosť v okolí bytového domu
pošta, základná škola, zdravotné
stredisko, kultúrne zariadenie,
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základná obchodná sieť a základné
služby
14

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

15

0,165

4

0,66

II.

0,600

5

3,00

IV.

0,165

20

3,30

145

48,75

Kvalita život. prostr. v bezprostred. okolí byt.
domu
bežný hluk a prašnosť od dopravy

16

IV.

Názor znalca
problematický byt
Spolu

VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV
Názov

Výpočet

Koeficient polohovej
diferenciácie

kPD = 48,75/ 145

Všeobecná hodnota

VŠHB = TH * kPD = 28 521,96
€ * 0,336
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Hodnota
0,336
9 583,38 €

Znalec: Ing. Miroslav Vaško, ev. číslo znalca 913 731

číslo posudku: 235 / 2018

III. ZÁVER
1. OTÁZKY A ODPOVEDE
Otázka: Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti.
Odpoveď: Všeobecná hodnota nehnuteľnosti je 9.600.- Eur.

2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY
Názov

Všeobecná hodnota [€]

Stavby
2- izbový byt č. 4 v bytovom dome č.s. 193 v
meste Čierna nad Tisou
Všeobecná hodnota celkom

9 583,38
9 583,38

9 600,00

Všeobecná hodnota zaokrúhlene
Slovom: Deväťtisícšesťsto Eur

3. MIMORIADNE RIZIKÁ
Znalec pri vypracovaní tohto znaleckého posudku vychádzal z údajov poskytnutých
zadávateľom a údajov získaných z verejných zdrojov. V prípade predloženia nových údajov, ktoré
majú vplyv na závery znaleckého posudku, môže byť vypracované doplnenie znaleckého posudku
podľa písm. a) ods. 4 § 18 vyhlášky č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z.
V Trebišove dňa 19.11.2018

Ing. Miroslav Vaško

IV. PRÍLOHY
- objednávka S49/2018 z 10.10.2018
- fotodokumentácia z 13.11.2018
- čiastočný list vlastníctva č. 656 z 13.11.2018
- informatívna kópia z katastrálnej mapy z 13.11.2018
- doklad o veku bytového domu
- pôdorys bytu s vyznačením nameraných rozmerov
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číslo posudku: 235 / 2018

Znalec: Ing. Miroslav Vaško

Strana 15

číslo posudku: 235 / 2018

Znalec: Ing. Miroslav Vaško

FOTODOKUMENTÁCIA Z 13.11.2018
Byt č. 4 v bytovom dome č.s. 193 na parc. 522/59 v k.ú. Čierna nad Tisou

Pohľad na bytový dom zo SV strany

Pohľad na bytový dom z JV strany

Nádvorie na východnej strane byt. domu

Vchod č. 1 v bytovom dome

Nádvorie na východnej strane bytového domu

Komín vlastnej kotolne v bytovom dome

Pohľad na bytový dom z JZ strany

Vchod č. 1 v bytovom dome
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číslo posudku: 235 / 2018

Znalec: Ing. Miroslav Vaško

FOTODOKUMENTÁCIA Z 13.11.2018
Byt č. 4 v bytovom dome č.s. 193 na parc. 522/59 v k.ú. Čierna nad Tisou

Vstupná predsieň v bytovom dome

Výťah a chodba pred bytom na 2. poschodí

Vchod do bytu č. 4

Označenie správcu bytového domu
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Znalec: Ing. Miroslav Vaško
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číslo posudku: 235 / 2018

Znalec: Ing. Miroslav Vaško

V. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a
prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore - 37 00 00
Stavebníctvo, odvetví 37 01 00 Pozemné stavby a 37 10 02 Odhady hodnoty nehnuteľností, pod
evidenčným číslom 913 731.
Znalecký posudok je zapísaný v denníku pod číslom 235/2018.
Zároveň vyhlasujem že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého
posudku.

Podpis znalca
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