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I. ÚVOD 

 

1.1. Úloha znalca: 

Stanoviť všeobecnú hodnotu pozemkov KN-C parc. č. 856/216, 856/217, 856/330 v Dolnom Kubíne, k. ú. Dolný 

Kubín, obec Dolný Kubín, okres Dolný Kubín.   

 

1.2. Účel znaleckého posudku:  Prevod vlastníckych práv. 

 

1.3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu):  22.9.2022 

 

1.4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 5.10.2022 

 

1.5. Podklady na vypracovanie posudku :         

1.5.1. Dodané zadávateľom :      

-  Vyjadrenie k charakteru pozemku podľa Územného plánu mesta Dolný Kubín, vydané Mestom Dolný Kubín pod 

číslom TS09 6225/2022-1 dňa 2.9.2022 

 

1.5.2. Získané znalcom : 

-  Výpis z listu vlastníctva č. 3726-čiastočný, vytvorený cez informačný systém katastra nehnuteľností dňa 22.9.2022  

-  Kópia z katastrálnej mapy, cez informačný systém katastra nehnuteľností dňa 22.9.2022 

-  Obhliadka skutkového stavu 

-  Fotodokumentácia 

 

1.6. Použité právne predpisy a literatúra: 

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

Zákon č. 390/2015 Z.z., Vyhláška MS SR 107/2016 Z.z.;  

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 254/2010 Z.z.; Vyhláška MS SR 213/2017 Z.z. 

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

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. 

z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Vyhlášky MS SR č.  534/2008 Z.z., 565/2008 Z.z. a 605/2008 Z.z. 

Vyhlášky MS SR č.  33/2009 Z.z., 34/2009 Z.z. 

Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita v EDIS, 

2001, ISBN 80-7100-827-3 

 

1.7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov: 

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 je všeobecná hodnota na úrovni s daňou z pridanej hodnoty. 

 

Všeobecná hodnota pozemkov stanovená metódou polohovej diferenciácie je vpočítaná podľa základného vzťahu :  

 

VŠHpoz = M . VŠHMJ , 

 

kde     M – výmera pozemku v m2,  

           VŠHMJ  – jednotková všeobecná hodnota pozemku v €/m2.  

 

Jednotková všeobecná hodnota pozemkov sa stanoví podľa vzťahu 

 

VŠHMJ  = VHMJ  . kPD 

 

kde    VHMJ  - jednotková východisková hodnota pozemku 

           kPD    - koeficient polohovej diferenciácie 

 

1.8. Osobitné požiadavky zadávateľa: 

Neboli vznesené.  
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II. POSUDOK 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

 

a) Výber použitej metódy: 

Príloha č. 3, ods. G vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Použitá je metóda 

polohovej diferenciácie.  

 

Hodnota nájmu za pozemok vyplýva zo všeobecnej hodnoty pozemku a je stanovená pre aktuálnu úrokovú sadzbu ECB 

( v znaleckej praxi sa používa základná úroková sadzba ECB ) k dátumu ohodnotenia, súčasného daňového zaťaženia a 

pre predpokladanú dobu návratnosti - spravidla 20 rokov. 

 

Pre stanovenie všeobecnej hodnoty ročného nájmu pozemku sa vychádza zo vzťahu : 

 

VŠHNP = VŠHPMJ * ((1+k)n * k ) / ((1+k)n - 1 ) * kN       ( €/m2, rok ) 

 

kde : 

 

VŠHPMJ  - všeobecná hodnota pozemku na mernú jednotku ( €/m2 ) 

 

k - úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare ( % /100 ) . 

 

kN - koeficient zohľadňujúci daňové zaťaženie daňou z príjmu, ktorý sa rovná ( 100 + N)/100, kde N vyjadruje náklady 

spojené s dosiahnutím hrubého výnosu ( daň z príjmu v % ) 

 

n - obdobie predpokladanej návratnosti 

 

VŠHNP = VŠHPMJ * C 

 

kde : C = k/N 

 

Všeobecná hodnota pozemkov pre výpočet nájmu bude stanovená metódou polohovej diferenciácie v zmysle platného 

predpisu, pričom táto hodnota je definovaná ako súčin východiskovej hodnoty pre danú obec a koeficientu polohovej 

diferenciácie.  

Porovnávacia metóda pre stanovenie všeobecnej hodnoty je vylúčená z dôvodu nedostatku relevantných a 

hodnoverných podkladov pre danú lokalitu a typ pozemkov.  

 

b) Vlastnícke a evidenčné údaje :         

  1. Výpis z listu vlastníctva č. 3726-čiastočný, vytvorený cez katastrálny portál, k. ú. Dolný Kubín 

A. Majetková podstata:    

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape 

parc. č. 856/216 - trvalý trávny porast o výmere 95 m2, KUP 2 

parc. č. 856/217 - trvalý trávny porast o výmere 526 m2, KUP 2 

parc. č. 856/330 - orná pôda o výmere 166 m2, KUP 1 

Kód umiestnenia pozemku - KUP 1 - pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce 

                                                       KUP 2 - pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce  

B. Vlastníci:     

   1  Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, Dolný Kubín, PSČ 026 01, SR;  spoluvlastnícky podiel  1/1 

 

c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia: 

Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 22.9.2022. Fotodokumentácia vyhotovená znalcom dňa 

22.9.2022. 

 

d) Porovnanie technickej dokumentácie so skutočným stavom :     

Pri porovnaní predloženej dokumentácie so skutkovým stavom bolo zistené, že ohodnocované pozemky sú v liste 

vlastníctva vedené ako orná pôda a trvalé trávne porasty, nevyužívajú sa na poľnohospodárske účely, nachádzajú sa v 

lokalite určenej na zastavanie rodinnými domami.   

 

e) Údaje katastra nehnuteľností :     

Pozemky KN-C parc. č. 856/216, 856/217, 856/330, sú zapísané na LV č. 3726, k. ú. Dolný Kubín a sú zakreslené v 
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kópii z katastrálnej mapy.  

 

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

1. Pozemky KN-C parc. č. 856/216, 856/217, 856/330, k. ú. Dolný Kubín 

 

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

Nie sú. 

 

 

2. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

a) Analýza polohy nehnuteľností:         

Ohodnocované pozemky sa nachádzajú v okresnom meste Dolný Kubín, v katastrálnom území Dolný Kubín, v 

novovzniknutej lokalite "Vyšné hony", určenej na výstavbu rodinných domov, ktorá je okrajovou časťou mesta 

vhodnou na bývanie, nad sídliskom Brezovec.  okolí prebieha uličná výstavba ďalších rodinných domov, v blízkosti sa 

nachádza základná škola a radové poschodové garáže obyvateľov sídliska Brezovec. Ohodnocované pozemky sa 

nachádzajú nad budovanou miestnou komunikáciou a vybudovaným oporným múrom. Okolie je riedko obývané bez 

konfliktných skupín, prostredie je vhodné na bývanie. Občianska vybavenosť zodpovedá podmienkam okresného 

mesta. Nezamestnanosť v okrese Dolný Kubín v súčasnosti nepresahuje 10 %. Mesto Dolný Kubín má cca 18000 

obyvateľov.   

 

b) Analýza využitia nehnuteľností: 

Ohodnocované pozemkov boli v čase obhliadky bez špecifického využitia, zarastené nízkym trávnatým porastom. 

Podľa vyjadrenia k charakteru pozemku, vydaného Mestom Dolný Kubín, sú ohodnocované pozemky v schválenom 

Územnom pláne mesta Dolný Kubín zahrnuté do funkčnej plochy navrhovaných rodinných domov. 

 

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: 

V danej lokalite neboli zistené riziká, ktoré by vplývali na využitie nehnuteľnosti. 

 

2.1 POZEMKY 

2.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

2.1.1.1 Pozemky, k. ú. Dolný Kubín 

 

POPIS 
 

Predmetom ohodnotenia sú pozemky KN-C parc. č. 856/216 - trvalý trávny porast o výmere 95 m2, parc. č. 856/217 - 

trvalý trávny porast o výmere 526 m2, parc. č. 856/330 - orná pôda o výmere 166 m2 v k. ú. Dolný Kubín, v okresnom 

meste Dolný Kubín. Pozemky sa nachádzajú v novovzniknutej lokalite "Vyšné hony" určenej na výstavbu rodinných 

domov, v okrajovej časti mesta vhodnej na bývanie, nad sídliskom Brezovec. V okolí prebieha uličná výstavba ďalších 

rodinných domov, v blízkosti sa nachádza základná škola a radové poschodové garáže obyvateľov sídliska Brezovec.  

Je tu tiché prostredie bez zvýšenej prašnosti a hlučnosti od dopravy. Príslušnosť pozemkov k zastavanému územiu obce 

je uvedená v LV č. 3726, k. ú. Dolný Kubín a to pozemok KN-C parc. č. 856/330 je umiestnený v zastavanom území 

obce a pozemky KN-C parc. č. 856/216 a 856/217 sú umiestnené mimo zastavaného územia obce. Podľa vyjadrenia k 

charakteru pozemku, vydaného Mestom Dolný Kubín, sú ohodnocované pozemky v schválenom Územnom pláne mesta 

Dolný Kubín zahrnuté do funkčnej plochy navrhovaných rodinných domov. Pozemky v celku sú vhodné na umiestnenie 

a osadenie rodinného domu a obslužných drobných stavieb a spevnených plôch. Pozemky sú v severnej časti rovinaté, 

južne sa zvažujúce k opornému múru a vybudovanému chodníku. Prístup k pozemkom je zabezpečený z 

novobudovanej miestnej komunikácie, cez chodník. Pri pozemku pri chodníku a miestnej komunikácii sú vedené 

inžinierske siete a to elektrické vedenie, verejný vodovod, verejná kanalizácia, dažďová kanalizácia, verejné osvetlenie. 

Pozemky v čase obhliadky boli bez špecifického využitia, boli zarastené nízkym trávnatým porastom. Z pozemku je 

nerušený výhľad na okolitú prírodu a Kubínsku hoľu. Dopravné prepojenie mesta s inými obcami je možné autobusom 

a železnicou, premáva tu MHD. Vzhľadom na nedostatok stavebných pozemkov, je v meste výrazne vyšší záujem o 

kúpu pozemkov.  
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Parcela Druh pozemku 
Spolu 

výmera [m2] 
Spoluvlastnícky 

podiel 
Výmera [m2] 

856/216 trvalý tráv. porast 95,00 1/1 95,00 

856/217 trvalý tráv. porast 526,00 1/1 526,00 

856/330 orná pôda 166,00 1/1 166,00 

Spolu 
výmera      787,00 

 
Obec:     Dolný Kubín 
Východisková hodnota:  VHMJ = 9,96 €/m2 
 

Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 
kS 

koeficient všeobecnej 
situácie 

4. prednostné oblasti vilových alebo rodinných domov v centre i mimo centra 
mesta,  

1,30 

kV 
koeficient intenzity využitia 

5. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie so štandardným 
vybavením, 
 

1,05 

kD 
koeficient dopravných 

vzťahov 
4. pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej hromadnej dopravy 1,00 

kF 
koeficient funkčného 

využitia územia 
3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha) 1,30 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

4. veľmi dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako tri druhy verejných 
sietí) 

1,50 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 

3. pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to nebolo zohľadnené v 
zvýšenej východiskovej hodnote 

3,00 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 
0. nevyskytuje sa 1,00 

 
 
JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 1,30 * 1,05 * 1,00 * 1,30 * 1,50 * 3,00 * 1,00 7,9853 

Jednotková všeobecná hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 9,96 €/m2 * 7,9853 79,53 €/m2 

 
 
VYHODNOTENIE 
 

Názov Výpočet Všeobecná hodnota [€] 

parcela č. 856/216 95,00 m2 * 79,53 €/m2 * 1/1 7 555,35 

parcela č. 856/217 526,00 m2 * 79,53 €/m2 * 1/1 41 832,78 

parcela č. 856/330 166,00 m2 * 79,53 €/m2 * 1/1 13 201,98 

Spolu  62 590,11 
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III. ZÁVER 

 

OTÁZKY A ODPOVEDE 

 
Úloha znalca: 

Stanoviť všeobecnú hodnotu pozemkov KN-C parc. č. 856/216, 856/217, 856/330 v Dolnom Kubíne, k. ú. Dolný 

Kubín, obec Dolný Kubín, okres Dolný Kubín.   

 

REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Pozemky  

 Pozemky, k. ú. Dolný Kubín - parc. č. 856/216 (95  m2) 7 555,35 

 Pozemky, k. ú. Dolný Kubín - parc. č. 856/217 (526  m2) 41 832,78 

 Pozemky, k. ú. Dolný Kubín - parc. č. 856/330 (166  m2) 13 201,98 

Spolu pozemky (787,00 m2) 62 590,11 

Všeobecná hodnota celkom 62 590,11 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene 62 600,00 

Všeobecná hodnota slovom: Šestdesiatdvatisícšesťsto Eur 

 
 
 
 
 

V Dolnom Kubíne, dňa 05.10.2022 Ing. Anna Kohárová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. PRÍLOHY 
 

1. Objednávka na vyhotovenie znaleckého posudku. ( 1 ) 

2. Výpis z listu vlastníctva č. 3726 - čiastočný zo dňa 22.9.2022. ( 6 )  

3. Kópia z katastrálnej mapy zo dňa 22.9.2022. ( 1 ) 

4. Vyjadrenie k charakteru pozemku podľa Územného plánu mesta Dolný Kubín. ( 3 )  

5. Fotodokumentácia. ( 1 )  
 


