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I. ÚVODNÁ ČASŤ 
 

1. Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania: 
Podľa objednávky zo dňa 19.09.2022 je znaleckou úlohou stanoviť všeobecnú hodnotu stavby kotolne Dolný 

Kubín Matúškova ul. s.č. 2311 a pozemku parc.č. C KN 190/5 k.ú. Dolný Kubín. 
 

2. Účel znaleckého posudku: 
Prevod nehnuteľností dražbou. 

 

3. Dátum, ku ktorému je znalecký posudok vypracovaný:    
Dátum obhliadky a zamerania nehnuteľností 20.09.2022 

 
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť a stavba ohodnocuje: 

Dátum vypracovania znaleckého posudku 22.09.2022 

 
5. Podklady na vypracovanie znaleckého posudku :         

5.1 Dodané zadávateľom :        
Objednávka posudku.  

Kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Kotolňa + TV zo stavby 198 b.j. Matúškova ulica Dolný Kubín" vydané 
Okresným národným výborom odborom územného plánovania Dolný Kubín, č.j: ÚP 1642/1983-327/1-A/2 

dňa 27.10.1983, bez vyznačenia právoplatnosti, kópia. 

 
5.2 Získané znalcom :         

Výpis z katastra nehnuteľností z listu vlastníctva č. 3726 k.ú. Dolný Kubín zo dňa 20.09.2022, vytvorený cez 
katastrálny portál. 

Kópia z katastrálnej mapy parc. č. C KN 190/5 k.ú. Dolný Kubín zo dňa 20.09.2022, vytvorená cez 

katastrálny portál aplikáciu ZBGIS. 
Zameranie, zakreslenie a fotodokumentácia skutkového stavu oceňovanej stavby. 

 
6. Použitý právny predpis: 

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

majetku v znení neskorších predpisov. 
 

7. Použité právne predpisy a literatúra:  
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení zákona č.65/2018 Z.z. a vyhlášky MS SR č.228/2018 Z.z. 
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 

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

platnom znení. 
STN 73 4055 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov. 

Zákon č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v platnom znení. 
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) v platnom znení. 
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia 

stavieb. 
Zborník prednášok zo seminára k vyhláške MS SR č.492/2004 Z.z. v znení vyhlášok MS SR č. 626/2007 Z.z., 

č. 605/2008 Z.z., č. 47/2009 Z.z. a č.254/2010 Z.z., Žilinská univerzita v Žiline Ústav súdneho inžinierstva 
Žilina, november 2010.  
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8. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov: 

 

a) Definície pojmov 
 

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

odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktoré by 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 2. štvrťrok 2022. 

 

Pri stanovení technickej hodnoty je miera opotrebenia stavby určená lineárnou metódou. 
 

Stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb 
Na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb sa používa metóda polohovej diferenciácie: 

 

Metóda polohovej diferenciácie 
Princíp metódy je založený na určení hodnoty koeficientu polohovej diferenciácie, ktorý sa uplatní na 

technickú hodnotu. 
 

Metóda porovnávania 

Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor aspoň troch nehnuteľností a 
stavieb. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (obostavaný 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.  

 
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov 

Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa používa metóda polohovej diferenciácie: 

 
Metóda polohovej diferenciácie 

Princíp metódy je založený na určení hodnoty koeficientu polohovej diferenciácie, ktorý sa uplatní na 
východiskovú hodnotu pozemkov. 

 
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. 
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Výnosová metóda 

Len pozemky schopné dosahovať výnos. Výnosová hodnota pozemkov sa vypočíta kapitalizáciou budúcich 

odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia.  
 

9. Osobitné požiadavky zadávateľa:         
Neboli vznesené. 

 

 

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 v platnom znení. 

 
Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty: 

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

nie je možné, pretože oceňovaná stavba nie je schopná dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, 
aby bolo možné vykonať kombináciu. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená z 

dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu a typ stavby.  
 

Metóda polohovej diferenciácie. 

Metóda vychádza zo základného vzťahu: 
 

VŠHS= TH * kPD             (€) 
 

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 požité 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 (zatriedenie do kvalitatívnych tried) objektivizovaná priemerná hodnota koeficientu 
polohovej diferenciácie na výslednú, platnú pre konkrétnu hodnotenú nehnuteľnosť. Pre objektivizáciu má 

každé polohové kritérium určený svoj vplyv na hodnotu (váhu). 
 

Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku: 

 
Polohová diferenciácia. 

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 
 

Jednotková všeobecná hodnota pozemkov sa stanoví podľa vzťahu 
 

VŠHMJ = VHMJ . kPD [€/m2],  
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kde 

 

VHMJ – jednotková východisková hodnota pozemku, ktorá sa určí podľa tabuľky:  
 

Klasifikácia obce – názov alebo údaj podľa počtu obyvateľov VHMJ 

€/m2 

a) Bratislava  

b) Krajské mestá: Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina, Košice, Banská Bystrica a mestá: 
Piešťany, Vysoké Tatry, Trenčianske Teplice  

26,56 

c) Mestá: Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Martin 16,60 

d) Ostatné okresné mestá so sídlom okresných úradov 9,96 

e) Ostatné obce nad 15 000 obyvateľov 6,64 

f) Ostatné obce od 5 000 do 15 000 obyvateľov 4,98 

g) Ostatné obce do 5 000 obyvateľov 3,32 

 
 

Obce a lokality v okolí miest so zvýšeným záujmom o kúpu nehnuteľností na bývanie alebo rekreáciu môžu 
mať jednotkovú východiskovú hodnotu do 80 % z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva 

zvýšený záujem. V prípade záujmu o iné druhy nehnuteľností (napríklad priemyselné, poľnohospodárske 

využitie) okrem pozemkov v zriadených záhradkových osadách, chatových osadách, hospodárskych dvoroch 
poľnohospodárskych podnikov a pozemkov pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva môžu 

mať jednotkovú východiskovú hodnotu do 60 % z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva 
zvýšený záujem. V prípade záujmu o pozemky v zriadených záhradkových osadách, chatových osadách, 

hospodárskych dvoroch poľnohospodárskych podnikov a pozemky pod osídleniami marginalizovaných skupín 
obyvateľstva môžu mať jednotkovú východiskovú cenu do 50 % z východiskovej hodnoty obce (mesta), z 

ktorej vyplýva zvýšený záujem. V takých prípadoch sa koeficient polohovej diferenciácie vzťahuje na obec, z 

ktorej vyplýva zvýšený záujem. Minimálna jednotková východisková hodnota pozemku po zohľadnení 
zvýšeného záujmu o kúpu nehnuteľností je hodnota prislúchajúca klasifikácii obce, v ktorej sa pozemok 

nachádza.  
 

kPD – koeficient polohovej diferenciácie sa vypočíta podľa vzťahu  

 
kPD = kS . kV . kD . kF . kI . kZ . kR [–],  

 

kde 
 

kS – koeficient všeobecnej situácie (0,70 – 2,00)  
 

kV – koeficient intenzity využitia (0,50 – 2,00)  

       Intenzita využitia pozemkov sa posudzuje podľa skutočného využitia pozemkov k  
       rozhodnému dátumu.  

 
kD – koeficient dopravných vzťahov (0,80 – 1,20)  

 
kF – koeficient funkčného využitia územia (0,80 – 2,00)  

       Uplatnenie hodnoty koeficientu funkčného využitia sa posudzuje podľa územnoplánovacej  

       dokumentácie platnej k rozhodnému dátumu. Hodnota koeficientu v jednotlivých intervaloch sa  
       určuje v nadväznosti na atraktivitu posudzovanej lokality a zastavovacie podmienky.  

 
kI – koeficient technickej infraštruktúry pozemku (0,80 – 1,50)  

      Technická infraštruktúra pozemku sa posudzuje z pohľadu možného priameho napojenia cez  

      vlastné, prípadne obecné pozemky (napríklad komunikácie). Hodnota koeficientu v  
      odporúčanom intervale je závislá od náročnosti (finančnej, technickej a pod.) súvisiacej s  

      napojením.  
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kZ – koeficient povyšujúcich faktorov (1,00 – 3,00)  

       Povyšujúce faktory možno použiť, ak už neboli zohľadnené vo východiskovej hodnote alebo  

       v predchádzajúcich koeficientoch. 
 

kR – koeficient redukujúcich faktorov (0,20 – 0,99)  
       Redukujúce faktory možno použiť, ak už neboli zohľadnené vo východiskovej hodnote alebo v  

       predchádzajúcich koeficientoch.  

       Pri závadách viaznucich na pozemku sa hodnota koeficientu redukujúcich faktorov stanoví s  
       ohľadom na predpokladanú hodnotu závady.  

 
Použité rozpočtové ukazovatele na stanovenie východiskovej hodnoty stavieb: 

Použité sú rozpočtové ukazovatele publikované v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a 
stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych štatistických údajov 

vydaných ŠU SR platných pre 2. štvrťrok 2022. 

 
b) Vlastnícke a evidenčné údaje: 

Nehnuteľnosti sú v katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č. 3726 v k.ú. Dolný Kubín. V 
popisných údajoch katastra sú nehnuteľnosti evidované nasledovne: 

 

A. Majetková podstata:       
Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape 

parc.č. 190/5  zastavaná plocha a nádvoria o výmere 68 m2 

 

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 2311 evidovanej na pozemku parcelné číslo 190/5 

Iné údaje:  Bez zápisu 
 

Legenda 
Spôsob využívania pozemku 

16 Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom 

 
Spoločná nehnuteľnosť 

1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou 
 

Umiestnenie pozemku 

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 
 

Stavby 
Súpisné číslo     Na pozemku parcelné číslo     Druh stavby      Popis stavby    Umiestnenie stavby 

      2311                        190/5                             18                kotolňa                      1 

 
Legenda 

Druh stavby 
18 Budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a 

prečerpávacia 
stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne odpadových vôd 

a iné) 

 
Umiestnenie stavby 

1 Stavba postavená na zemskom povrchu 
 

B. Vlastníci:      

Vlastník 
1  Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, Dolný Kubín, PSČ 026 01, SR,                   1/1 

    IČO: 314463 
 

C. Ťarchy:      
Bez tiarch. 
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c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia: 

Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením, zameranie a fotodokumentácia bola vykonaná znalcom dňa 

20.09.2022, za účasti zástupcu objednávateľa posudku a vlastníka nehnuteľností pána JUDr. Jaroslava 
Láštica. 

 
d) Technická dokumentácia: 

Zadávateľom nebola poskytnutá projektová dokumentácia stavby čím nemohla byť bola porovnaná so 

skutočným stavom.  
Skutkový stav bol zistený meraním a nákres pôdorysu tvori prílohu znaleckého posudku. 

 
e) Údaje katastra nehnuteľností: 

Údaje z katastra nehnuteľností boli porovnané so skutočným stavom. Neboli zistené žiadne rozdiely v 
popisných ani geodetických údajoch katastra. Oceňovaná stavba kotolne je zakreslená v katastrálnej mape a 

spolu s pozemkom evidovaná na liste vlastníctva č. 3726 k.ú. Dolný Kubín. 

Kópia z katastrálnej mapy a čiastočná kópia listu vlastníctva tvoria prílohu tohoto znaleckého posudku. 
Zastavaná plocha stavby zistená fyzickým meraním je mierne vyššia ako výmera pozemku 190/5 evidovaná 

na liste vlastníctva č. 3726. 
 

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

Kotolňa s.č. 2311 na pozemku parc.č. C KN 190/5 
Pozemok parc. č. C KN 190/5 k.ú. Dolný Kubín 

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

Prípojky inžinierskych sietí k stavbe na pozemku parc.č. C KN 190/1 k.ú. Dolný Kubín, ktorý nie je 
predmetom prevodu. 

 

 

2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY 
 

Technická hodnota /TH/ sa vypočíta zo vzťahu: 
 

       TS 

TH = ------ * VH    [€] 
      100 

 
alebo 

 
TH = VH - HO 

 

TH - technická hodnota stavby (€) 
TS - technický stav stavby (%) 

VH - východisková hodnota stavby (€) 
HO - hodnota vyjadrujúca opotrebenie stavby (€) 

 

 
Technický stav  /TS/ sa vypočíta zo vzťahu:  

 
TS = 100 - O  (%) 

 
O- opotrebenie stavby  (%) 

 

 
Východisková hodnota /VH/ sa stanoví podľa základného vzťahu:  

   
VH = M * (RU * Kcu * kv * kzp * kvp *kk * kM)   [€] 
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M     - počet merných jednotiek  (m2) 

RU   - rozpočtový ukazovateľ 

kcu  - koeficient vyjadrujúci vývoj cien 
kv    - koeficient vplyvu vybavenosti hodnoteného objektu 

kzp  - koeficient vplyvu zastavanej plochy hodnoteného objektu 
kvp  - koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží hodnotenej stavby      

kk    - koeficient konštrukčno - materiálovej charakteristiky 

kM   - koeficient vyjadrujúci územný vplyv 
 

2.1 Kotolňa s.č. 2311 na pozemku parc.č. C KN 190/5 
 
POPIS STAVBY 

 

Oceňovaná stavba kotolne bola postavená prístavbou a vstavbou v átriu, k jestvujúcim stavbám občianskej 
vybavenosti, na rovinatom pozemku parc.č. C KN 190/5 ul. Matúškovej v Dolnom Kubíne.   

Podľa predloženého kolaudačného rozhodnutia objednávateľom znaleckého posudku a vlastníkom  
oceňovanej stavby, vydaného Okresným národným výborom odborom územného plánovania v Dolnom 

Kubíne dňa 27.10.1983 pod č.j.: ÚP 1642/1983-327/1-A/2, bez vyznačenia právoplatnosti, bola stavba daná 
do  užívania v roku 1983, ako súčasť TV pre stavbu 198 b.j. Matúškova ulica. Kópia rozhodnutia je v prílohe 

posudku. 

Zakreslená je v katastrálnej mape a spolu so zastavaným pozemkom evidovaná na liste vlastníctva č. 3726 
k.ú. Dolný Kubín. 

Prístupná je z miestnej komunikácie ul. Matúškovej, prístupom k bytovým stavbám sídliska Matúškova ulica 
a do átria z východnej strany stavby kotolne. V mieste boli zrealizované verejné inžinierske siete – vodovod, 

kanalizácia, plynovod a elektrická sieť.  

Stavba je pôdorysne obdĺžnikového tvaru, s prístavbou na západnej strane. Pozostáva z nadzemného 
podlažia. Prístupná je dvomi vstupmi z pozemku parc.č. C KN 190/1. V dobe obhliadky pozostáva zo 

skladových priestorov, vnútorne prepojených. V časti bolo zrealizované WC a osadené oceľové smaltované 
dvojumývadlo. Tieto sú z dôvodu odpojenia prívodu vody nefunkčné a nie sú predmetom ocenenia. Podobne 

bude stavba podľa údaju objednávateľa posudku odpojená i z prívodu elektrickej siete. 
 

Dispozícia stavby je zrejmá z nákresu v prílohe posudku. Nakoľko zodpovedá požadovaným znakom, 

oceňujem ju ako stavbu plniacu pôvodne doplnkovú funkciu sídliska. 
  

Základové pásy bez podmurovky monolitické betónové, so stužujúcim železobetónovým vencom 
a hydroizoláciou. Podlaha monolitická betónová s hydroizoláciou. Obvodové nosné murivo i hlavná deliace 

priečka zo škvarobetónových tvárnic hr. 300 mm. Vnútorné deliace konštrukcie  hr. 250 a 150 mm. Stropná 

konštrukcia prefabrikované strešné panely PZD, položené na stužujúcom železobetónovom venci, v spáde na 
južnú stranu. Zrealizovaná bola hydroizolácia so zvarovanou živičnou krytinou IPA, s oplechovaním atiky 

pozinkovaným plechom.  Žľaby a zvody i okenné parapety z pozinkovaného plechu. Pôvodný bleskozvod bol 
odstránený. Úprava fasády brizolitovou omietkou, okrem častí v prístavbe. Vnútorné omietky vápenné hrubé, 

v časti vápenné hladké. Vstupné dvere drevené laťkové, opatrené oceľovým oplechovaním, vnútorné do 
skladu drevené hladké. Ostatné prechody priestorov bez dverí. Okná drevené typové zdvojené opatrené 

oceľovými mrežami, časť sklobetón. Dlažby betónové s poterom. 

Ostatné konštrukcie a vybavenia sa na oceňovanej stavbe nevyskytujú.    
 

Stavba nie je v dobe obhliadky trvale užívaná. Jej stav zodpovedá použitým materiálom a konštrukciám, bez 
základnej údržby. 

Predpokladaná životnosť domu je s prihliadnutím k veku, použitým materiálom a konštrukciám, ako i ku 

stavu v dobe obhliadky stanovená lineárnou metódou s predpokladanou životnosťou 80 rokov.  
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 

JKSO: 815 Objekty pozemné zvláštne 

KS1: 127 1 Nebytové poľnohospodárske budovy 
KS 2: 127 4 Ostatné budovy, inde neklasifikované 
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MERNÉ JEDNOTKY 

 

Podlažie 
Začiatok 
užívania 

Výpočet zastavanej plochy ZP [m2] kZP 

1. NP 1983 10,63*(2,60+3,15)+3,61*3,15 72,49 18/72,49=0,248 

 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 

Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zásad uvedených v 
použitom katalógu. 

 

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 

 

Bod Položka Hodnota 

2 Základy a podmurovka  

 2.3 bez podmurovky, iba základové pásy 615 

3 Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)  

 3.2.a murované z pórobetónu hrúbky viac ako 30 cm 1735 

4 Stropy  

 4.1 železobetónové prefabrikované panely  565 

 4.6 ekvivalent - zateplenie minerálnou vlnou alebo polystyrénom  230 

7 Krytina na plochých strechách  

 7.3 z asfaltových privarovaných pásov 415 

8 Klampiarske konštrukcie  

 8.4 z pozinkovaného plechu (žľaby, zvody, prieniky) 100 

9 Vonkajšia úprava povrchov  

 9.1 brizolit 480 

10 Vnútorná úprava povrchov  

 10.3 vápenná hrubá omietka, časť hladké 145 

12 Dvere  

 12.6 drevené laťkové s oceľovým oplechovaním 105 

13 Okná  

 13.5 zdvojené s dvojvrstvovým zasklením, časť sklobetón 80 

14 Podlahy  

 14.5 cementový poter 185 

 14.7 vodorovná izolácia 50 

21 Kovové mreže  

   - vyskytujúca sa položka  40 

 Spolu 4745 

 

 
Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia: 

 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 3,176 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
 

Podlažie Výpočet RU na m2 ZP Hodnota RU [€/m2] 

1. NP (4745 + 0 * 0,248)/30,1260 157,51 
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TECHNICKÝ STAV 

 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

Podlažie 
Začiatok 

užívania 
V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

1. NP 1983 39 41 80 48,75 51,25 

 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 157,51 €/m2*72,49 m2*3,176*1,00 36 263,25 

Technická hodnota 51,25% z 36 263,25 18 584,92 

 

 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  

3.1 STAVBY 

a) Analýza polohy nehnuteľností:           

Oceňovaná stavba kotolne bola zrealizovaná prístavbou a vstavbou v átriu, k jestvujúcim stavbám občianskej 
vybavenosti, na pozemku parc.č. C KN 190/5 ul. Matúškovej v Dolnom Kubíne. Prístupná je z miestnej 

komunikácie ul. Matúškovej, prístupom k bytovým stavbám sídliska Matúškova ulica a do átria z východnej 

strany stavby kotolne. V mieste boli zrealizované verejné inžinierske siete – vodovod, kanalizácia, plynovod 
a elektrická sieť. Dopravné možnosti sú MHD dopravou a taxi.   

Mesto Dolný Kubín je okresným mestom s kompletnou občianskou vybavenosťou, a prirodzeným centrom 
Oravy. 
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b) Analýza využitia nehnuteľností:  

Stavba nie je v dobe obhliadky v trvalom užívaní. Pre budúce užívanie bude potrebná jej rekonštrukcia.  
   
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:  

V danom prípade neboli zistené žiadne riziká – ťarchy, záložné práva, ktoré by obmedzovali jej využívanie.  

V súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta sa v danej lokalite nepredpokladajú žiadne negatívne 
zmeny.    

 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 
3.1.1.1 NEBYTOVÉ BUDOVY 

 

Všeobecná hodnota nebytových priestorov vypočítaná metódou polohovej 
diferenciácie: 
 

VŠHS= TH * kPD 

 
VŠHS – všeobecná hodnota stavieb (€) 

TH     – technická hodnota stavieb (€) 
kPD       –  koeficient polohovej diferenciácie vyjadrujúci vplyv polohy a ostatných faktorov vplývajúcich na  

            všeobecnú hodnotu v mieste a čase 

 
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,45 

(z tabuľky č. 7  publikácie  Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, 2001), upravený 
z dôvodu záujmu o kúpu nehnuteľností v danej lokalite, polohou stavby v okresnom meste Dolný Kubín, 

vybavenosťou  inžinierskymi sieťami a pod. 
 

 

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,450 + 0,900) 1,350 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 0,900 

III. trieda Priemerný koeficient 0,450 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,248 

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,450 - 0,405) 0,045 

 
 

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:  

 

Číslo Popis/Zdôvodnenie Trieda kPDI 
Váha 

vI 

Výsledok 

kPDI*vI 

1 Trh s nehnuteľnosťami     

 dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe III. 0,450 13 5,85 

2 
Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k 
centru obce 

    

 obchodné centrá, hlavné ulice a vybrané sídliská I. 1,350 30 40,50 

3 Súčasný technický stav nehnuteľností     

 nehnuteľnosť vyžaduje opravu III. 0,450 8 3,60 

4 Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti     

 
objekty administratívnej, občianskej vybavenosti a 
služieb, bez zázemia, s obmedzeným prístupom  

II. 0,900 7 6,30 

5 Príslušenstvo nehnuteľnosti     

 bez dopadu na cenu nehnuteľnosti III. 0,450 6 2,70 
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6 Typ nehnuteľnosti     

 priemerný - prevádzkový objekt bez parkoviska III. 0,450 10 4,50 

7 
Pracovné možnosti obyvateľstva - miera 
nezamestnanosti  

    

 
dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu 

dopravy, nezamestnanosť do 10 % 
II. 0,900 9 8,10 

8 Skladba obyvateľstva v mieste stavby     

 priemerná hustota obyvateľstva II. 0,900 6 5,40 

9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám     

 orientácia hlavných miestností k J  I. 1,350 5 6,75 

10 Konfigurácia terénu     

 rovinatý pozemok  I. 1,350 6 8,10 

11 
Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti 

stavby 
    

 elektrická prípojka, vodovod, kanalizácia  III. 0,450 7 3,15 

12 Doprava v okolí nehnuteľnosti     

 autobus IV. 0,248 7 1,74 

13 
Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav., 
obchody, služby, kultúra) 

    

 
okresný úrad, banka, súd, daňový úrad, stredná 
škola, poliklinika, kultúrne zariadenia, kompletná sieť 

obchodov a základné služby 

II. 0,900 10 9,00 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby     

 žiadne prírodné útvary v bezprostrednom okolí V. 0,045 8 0,36 

15 
Kvalita životného prostredia v bezprostrednom 

okolí stavby 
    

 
bez akéhokoľvek poškodenia ovzdušia, vodných 

tokov, bez nadmernej hlučnosti 
I. 1,350 9 12,15 

16 
Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, 
vplyv na nehnut. 

    

 bez zmeny III. 0,450 8 3,60 

17 Možnosti ďalšieho rozšírenia     

 žiadna  možnosť rozšírenia V. 0,045 7 0,32 

18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností     

 bežný prenájom nehnuteľností III. 0,450 4 1,80 

19 Názor znalca     

 priemerná nehnuteľnosť III. 0,450 20 9,00 

 Spolu   180 132,91 

 
 

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 

 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 132,91/ 180 0,738 

Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kPD = 18 584,92 € * 0,738 13 715,67 € 
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3.2 POZEMKY 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 

Všeobecná hodnota pozemku je vypočítaná v súlade s vyhl. 213/2017 Z.z. metódou polohovej diferenciácie.  
 

Oceňovaný pozemok parc.č. C KN 190/5 k.ú. Dolný Kubín sa nachádza v átriu stavieb občianskej vybavenosti  

Mesta, na ul. Matúškovej.  
Prístupný je z miestnej komunikácie ul. Matúškovej, prístupom k bytovým stavbám sídliska Matúškova ulica 

a do átria z východnej strany stavby kotolne. V mieste boli zrealizované verejné inžinierske siete – vodovod, 
kanalizácia, plynovod a elektrická sieť. Dopravné možnosti sú MHD dopravou a taxi.   

 
Pri ocenení pozemku uplatňujem úpravy z dôvodu vybavenosti verejnými inžinierskymi sieťami, ako 

i zvýšenému záujmu o kúpu a polohou pozemku vo vzťahu k centru mesta, dopravným možnostiam 

a obmedzenému prístupu.  
Vypočítaná VŠH pozemku je v súlade s cenami pri predajoch obdobných stavebných pozemkov v danej 

lokalite mesta. 
 

 

VŠHPOZ = M *  VŠHMJ    (€) 
 

M       - výmera pozemku v m2 
VŠHMJ - jednotková všeobecná hodnota pozemku (€/m2) 

 
 
VŠHMJ   = VHMJ * kPD     (€/m2) 

 
VHMJ  - jednotková východisková hodnota pozemku  (€/m2) 

 
 

kPD    = kS * kV  *kD  * kF *kI  * kZ * kR 

 

kS - koeficient všeobecnej situácie  
kV - koeficient intenzity využitia   

kD - koeficient dopravných vzťahov                        

kF - koeficient funkčného využitia územia  
kI - koeficient technickej infraštruktúry pozemku  

kZ - koeficient povyšujúcich faktorov                                  
kR - koeficient redukujúcich faktorov                                  

 

3.2.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 

3.2.1.1.1 List vlastníctva č. 3726 

 

Parcela Druh pozemku Vzorec 
Spolu 

výmera 

[m2] 

Podiel 
Výmera 

[m2] 

190/5 zastavané plochy a nádvoria 68 68,00 1/1 68,00 

 
 

Obec:     Dolný Kubín 
Východisková hodnota:  VHMJ = 9,96 €/m2 
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Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 

kS 

koeficient všeobecnej 
situácie 

4. centrá miest od 10 000 do 50 000 obyvateľov  
    Centrálna časť okresného mesta 

1,30 

kV 
koeficient intenzity 

využitia 

3. nebytové budovy s nízkym využitím 
    Stavba technickej vybavenosti, v dobe obhliadky bez využitia  

0,95 

kD 

koeficient dopravných 

vzťahov 

4. pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej hromadnej  
    dopravy 
     Možnosť mestskej hromadnej dopravy zo zastávky na ul. Matúškovej 

1,00 

kF 
koeficient funkčného 

využitia územia 

2. zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti (obchodná  

    poloha a byty ) 
1,40 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

3. dobrá vybavenosť  
    Miestne rozvody vody, elektriny, kanalizácie. 

1,30 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 

0. nevyskytuje sa 1,00 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 

11. iné faktory (tvar a výmera pozemku, druh možnej zástavby,  
     nezabezpečený prístup z verejnej komunikácie 

0,90 

 
 

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 

 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 1,30 * 0,95 * 1,00 * 1,40 * 1,30 * 1,00 * 0,90 2,0229 

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 9,96 €/m2 * 2,0229 20,15 €/m2 

Všeobecná hodnota pozemku VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 68,00 m2 * 20,15 €/m2 1 370,20 € 
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III. ZÁVER 

 

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti a stavby bola stanovená podľa vyhlášky MS SR č. 606/2008 Z.z., ktorou 
sa mení  vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej 

hodnoty majetku, v znení vyhlášky č. 213/2017 Z.z.  a je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej 
ceny ku dňu 22.09.2022, 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. 

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA 

Rekapitulácia: 
Stavby: 

Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou:  13 715,67 € 
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie 

 

Pozemky: 
Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie:  1 370,20 € 

Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie 
 

REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY 
 

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby  

Kotolňa s.č. 2311 na pozemku parc.č. C KN 190/5 13 715,67 

Pozemky  

 List vlastníctva č. 3726 - parc. č. 190/5 (68  m2) 1 370,20 

Spolu VŠH  15 085,87 

Zaokrúhlená VŠH spolu  15 100,00 

 

Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu:  15 100,00 € 
Slovom: Pätnásťtisícsto Eur 

 
 

 
 

 

Valaská Dubová, 22.09.2022 Ing. Peter Pavlík 
 

 

IV. PRÍLOHY 

 

- objednávka posudku 
- list vlastníctva č. 3726 k.ú. Dolný Kubín z 20.09.2022 (čiastočná kópia) 

- kópia z katastrálnej mapy parc.č. C KN 190/5 k.ú. Dolný Kubín z 20.09.2022  
- pôdorys kotolne s.č. 2311 

- kolaudačné rozhodnutie stavby z 27.10.1983 
- fotodokumentácia stavby kotolne
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 

  

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý 

vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore Stavebníctvo, odvetví Odhad hodnoty 
nehnuteľností, pod evidenčným číslom 912679. 

Znalecký posudok je zapísaný v denníku pod číslom 62/2022. 

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku. 
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