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I. ÚVOD 

 

1. Úloha znalca: 
 

Stanoviť všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti zapísanej na Okresnom úrade Bratislava II, katastrálny 
odbor, na LV č.3122 ako byt č.89 na 5.p.  vo vchode č.5 bytového domu s.č.8956 nachádzajúceho sa na 
parc.č. 3686/3 a na LV č. 3519 ako pozemok na p.č. 3686/3 v k.ú. Vrakuňa,  obec Bratislava - mestská 
časť Vrakuňa, okres Bratislava II 
 

2. Účel posudku:  zorganizovanie dobrovoľnej dražby 
 

3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického 
stavu):  17.12.2018 - dátum miestneho šetrenia 
 

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 17.12.2018- dátum miestneho 
šetrenia 
 

5. Podklady na vypracovanie posudku :         
 

5.1 Dodané zadávateľom :         
 

Objednávka znaleckého posudku zo dňa 16.11.2018  
Kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Obytný súbor - Bebravská ulica, Bratislava, Vrakuňa, I.Etapa" 
vydané  
OÚ Bratislava II, odbor ŽP, pod č. 33293/97/Z-41 zo dňa 31.12.1997, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
dňa 29.1.1998 
 

Pôdorys bytu č.89 získaný od správcovskej spoločnosti Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP  
  
 

5.2. Získané znalcom 
 

Informatívny výpis z katastra nehnuteľností, čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 3122, k.ú. Vrakuňa, 
vytvorená cez katastrálny portál zo dňa 16.01.2019 

Informatívny výpis z katastra nehnuteľností, čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 33519, k.ú. Vrakuňa, 
vytvorená cez katastrálny portál zo dňa 16.01.2019 
 

Informatívna kópia z mapy, k.ú. Vrakuňa, vytvorená cez katastrálny portál zo dňa 16.01.2019 

Miestne šetrenie a zameranie nehnuteľností - nebolo znalcovi umožnené  
Fotodokumentácia - vonkajšia (obytného domu a schodiska), nakoľko miestna obhliadka nebola 
znalcovi umožnená - vlastník bytu napriek predošlej písomnej výzve sa nezdržiaval v byte 

Indexy vývoja cien v stavebníctve - III.Q.2018 

Aktuálna ponuka realitných kancelárií v danej lokalite 
 
 

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

univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3 
                -     Zákon o dobrovoľných dražbách č.527/2002 a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady  
                       č.  323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších  
                       predpisov 
 

 

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 3. štvrťrok 2018. 
 
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 
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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. 

 
 

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.  

Všeobecná hodnota je výsledná cena 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.  
 
Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb: 

Zvolená metodika pre výpočet všeobecnej hodnoty bola metódou polohovej diferenciácie vzhľadom na 
charakter nehnuteľnosti a dostupnosťou podkladov pre výpočet. Výpočet bol zrealizovaný pomocou 
programu Hypo firmy Kros Žilina s použitím metodiky Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline.  
Kombinovaná metóda nebola použitá, nakoľko nehnuteľnosť nie je schopná dosahovať primeraný 
výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať kombináciu.  
Porovnávacia metóda nebola použitá z dôvodov nedostupnosti dostatočných podkladov súboru 
nehnuteľnosti v danej lokalite s evidovanými reálnymi kúpno-predajnými cenami.  
 
 
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 
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polohovej diferenciácie na výslednú, platnú pre konkrétnu hodnotenú nehnuteľnosť. Pri objektivizácii má každé 
polohové kritérium určený svoj vplyv na hodnotu (váhu).  
 
Kombinovaná metóda 
 
Na stanovenie všeobecnej hodnoty kombinovanou metódou sa používa základný vzťah: 

         
kde  
HV   –  výnosová hodnota stavieb [€], 
TH   –  technická hodnota stavieb [€], 
a   –  váha výnosovej hodnoty [–], 
b   –  váha technickej hodnoty, spravidla rovná 1,00 [–]. 
 
Za výnosovú hodnotu sa dosadzuje hodnota stavieb bez výnosu z  pozemkov. V prípadoch, keď sa výnosová 
hodnota stavieb približne rovná súčtu alebo je vyššia ako technická hodnota stavieb, spravidla platí: a = b = 1.  
V ostatných prípadoch platí: a > b. 
 
Metóda porovnávania 
Pre použitie porovnávacej metódy je potrebný súbor minimálne troch ponukových alebo realizovaných 
kúpnopredajných cien v danej lokalite. Základný metodický postup stanovenia všeobecnej hodnoty metódou 
porovnávania je podľa vzťahu:  
 
VŠHS = M . VŠHMJ   [€] 
kde 
M   - počet merných jednotiek hodnotenej stavby, 
VŠHMJ   - priemerná všeobecná hodnota stavby určená porovnávaním na mernú jednotku v €/m2. 
 
Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (obstavaný priestor, zastavaná plocha, podlahová plocha, dĺžka, kus 
a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných objektov a ohodnocovaného objektu.  
Hlavné faktory porovnávania:  
a) ekonomické (dátum prevodu, forma prevodu, spôsob platby a pod.), 
b) polohové (miesto, lokalita, atraktivita a pod.), 
c) konštrukčné a fyzické (štandard, nadštandard, podštandard, príslušenstvo a pod.). 
Podklady na porovnanie (doklad o prevode alebo prechode nehnuteľnosti, prípadne ponuky realitných kancelárií) 
musia byť identifikovateľné. Pri porovnávaní sa musia vylúčiť všetky vplyvy mimoriadnych okolností trhu (napr. 
príbuzenský vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne predávajúceho alebo kupujúceho a pod).   
 
Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov: 

Zvolená metodika pre výpočet všeobecnej hodnoty bola metódou polohovej diferenciácie vzhľadom na 
charakter nehnuteľnosti a dostupnosťou podkladov pre výpočet. Výpočet bol zrealizovaný pomocou 
programu Hypo firmy Kros Žilina s použitím metodiky Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline.  
 
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 
 
Metóda porovnávania 
Pre použitie porovnávacej metódy je potrebný súbor minimálne troch ponukových alebo realizovaných 
kúpnopredajných cien v danej lokalite. Základný metodický postup stanovenia všeobecnej hodnoty metódou 
porovnávania je podľa vzťahu:  
 
VŠHPOZ = M . VŠHMJ   [€] 
kde 
M   - výmera hodnoteného pozemku v m2, 
VŠHMJ   - priemerná všeobecná hodnota pozemku určená porovnávaním na mernú jednotku v €/m2. 

[€]
ba

TH.bHV.a
VŠH S
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Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (1 m2 pozemku) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných 
pozemkov a ohodnocovaného pozemku. 
Hlavné faktory porovnávania:  

1) ekonomické (napríklad dátum prevodu, forma prevodu, spôsob platby a pod.), 

2) polohové (napríklad miesto, lokalita, atraktivita, prístup a pod.), 

3) fyzické (napríklad infraštruktúra a možnosť zástavby pri stavebných pozemkoch; kvalita pôdy a kvalita 
výsadby pri ostatných pozemkoch a pod.). 

Podklady na porovnanie (doklad o prevode alebo prechode nehnuteľnosti, prípadne ponuky realitných kancelárií) 
musia byť identifikovateľné. Pri porovnávaní sa musia vylúčiť všetky vplyvy mimoriadnych okolností trhu (napr. 
príbuzenský vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne predávajúceho alebo kupujúceho a pod).   
 
Výnosová hodnota pozemkov sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo 
neobmedzeného obdobia podľa vzťahu 
 

      
kde 
OZ  –  odčerpateľný zdroj, ktorým sa rozumie disponibilný výnos dosiahnuteľný pri riadnom hospodárení 

formou prenájmu pozemku. Pri poľnohospodárskych a lesných pozemkoch je možné v odôvodnených 
prípadoch použiť disponibilný výnos z poľnohospodárskej alebo lesnej výroby. Stanoví sa ako rozdiel 
hrubého výnosu a nákladov [€/rok],  

k  –  úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100]. Úroková miera zohľadňuje aj 
zaťaženie daňou z príjmu. 

 

b) Vlastnícke a evidenčné údaje: 
  
- popisné údaje podľa informatívneho výpisu z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 3122 - 
čiastočného, vytvoreného cez katastrálny portál zo dňa  16.01.2019 
 

ČASŤ A : Majetková podstata       
 

Stavby 
 

Bytový dom s.č.8956 na p.č. 3686/3 
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 8956 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 3519. 

 

Byty a nebytové priestory  
 

ČASŤ B :  Vlastníci a iné oprávnené osoby       
 

Byt 

Vchod :  Bebravská  5                                                         5. p.                                                Byt č. 89 
 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastn. podiel k 
pozemku  : 2874/1004778 
 

Účastník právneho vzťahu :    Vlastník  
 
         88   Ládi Róbert r. Ládi, Toplianska 30, Bratislava, PSČ 821 07, SR    

                                            Dátum narodenia :  23.10.1966                                                                                            
                                           Spoluvlastnícky podiel :                          1/1 
 
Poznámka: 
Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na 
nehnuteľnosti: byt č. 89, na 5.p., vchod: Bebravská 5 v prospech Spoločenstvo vlastíkov bytov a 
NP podľa EX 108/2012-7 zo dňa 30.4.2013 (súd.ex. Mgr. Nina Mištíková), P-1522/13. 

[€]
k

OZ
VŠH POZ 



Znalec: Ing. Anna Juhos číslo posudku: 004/2019 

Strana 7 

Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: byt 
č. 89, na 5.p., vchod: Bebravská 5 v prospech Spoločenstvo vlastíkov bytov a NP podľa EX 
141/2015 zo dňa 30.8.2018, (súd.ex. Mgr. Nina Banášová), P-1622/18. 
Začatie výkonu záložného práva v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov, garáží a iných 
nebytových priestorov formou dobrovoľnej dražby, podľa oznámenia zo dňa 23.8.2018, P- 
1603/18 
Titul nadobudnutia : 
Kolaudačné rozhodnutie č.j. 33293/97/2-41 zo dňa 31.12.1997 - pvz 917/98 

 

ČASŤ C : Ťarchy  

Por.č.:     
Záložné právo v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov,garáží a iných nebytových priestorov-Dom na 
Bebravskej ulici 1,3 a 5,so sídlom Bebravská 3,Bratislava,IČO: 31818731,v zmysle § 15 zákona č. 182/1993 Z.z. v 
znení zákona č. 151/1995 Z.z. a podľa zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov,garáží a nebytových priestorov 
zo dňa 03.02.2003,Z-23916/13 
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva, oprávnený Spoločenstvo 
vlastníkov bytov a NP podľa EX 192/09 zo dňa 8.7.2010 /súd.ex. JUDXr. Jaroslav Straka/ Z-10049/10 
Exekučné záložné právo v prospech: EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35724803, na nehnuteľnosť: byt č. 89, na 
5.p., vchod: Bebravská 5, podľa exekučného príkazu č. EX 434/12 zo dňa 12.8.2013, (súdny exekútor JUDr. 
Rudolf Krutý), Z-19394/13. 
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva, oprávnený Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP IČO 
31818731 na byt 89/5p. Bebravská 5, podľa 146EX 74/17 zo dňa 14.2.2018 /súd.ex. JUDr. Libor Samec, Z- 
3783/2018 
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: byt č. 89, na 
5.p., vchod: Bebravská 5 v prospech Spoločenstvo vlastíkov bytov a NP podľa EX 141/2015 zo dňa 30.8.2018, 
(súd.ex. Mgr. Nina Banášová), Z-16354/18. 
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva, oprávnený Rozhlas a televízia Slovenska, IČO: 
47232480 na byt 89/5p. Bebravská 5, podľa 146146EX 233/18 zo dňa 9.11.2018 /súd.ex. JUDr. Libor Samec, Z- 
20811/201 
 
Iné údaje : 
Predmetný vlastník bez zápisu  
 
 

- popisné údaje podľa informatívneho výpisu z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.3519 - 
čiastočného, vytvoreného cez katastrálny portál zo dňa 16.01.2019 
 

ČASŤ A : Majetková podstata       
 

Parcely registra "C" evidované na katastrálej mape  
parc.č. 3686/3  zastavané plochy a nádvoria o výmere 1680 m2 
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 3686/ 3 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 3122. 

 

ČASŤ B :  Vlastníci a iné oprávnené osoby       
 

Účastník právneho vzťahu :    Vlastník  
 
   112   Ládi Róbert r. Ládi, Toplianska 30, Bratislava, PSČ 821 07, SR    

                                            Dátum narodenia :  23.10.1966                                                                                            
                                           Spoluvlastnícky podiel :                          2874/1004778 
 
Poznámka: 
Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na 
nehnuteľnosti: spoluvlast.podiel 2874/1004778 k pozemku parc.č. 3686/3 v prospech 
Spoločenstvo vlastíkov bytov a NP podľa EX 108/2012-7 zo dňa 30.4.2013 (súd.ex. Mgr. 
Nina Mištíková), P-1522/13. 
Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na 
nehnuteľnosti:spol. podiel 2874/1004778 na pozemku parc.č. 3686/3 v prospech 
Spoločenstvo vlastíkov bytov a NP podľa EX 141/2015 zo dňa 30.8.2018, (súd.ex. Mgr. 
Nina Banášová), P-1622/18. 
Začatie výkonu záložného práva v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov, garáží a iných 
nebytových priestorov formou dobrovoľnej dražby, podľa oznámenia zo dňa 23.8.2018, 
P-1603/18 
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Titul nadobudnutia : 
Kúpna zmluva V-39715/98 zo dňa 5.3.2002 

 

ČASŤ C : Ťarchy  

Por.č.:    112 
 
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného: EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35724803 na 
spoluvlast.podiel 2874/1004778 k pozemku parc.č. 3686/3, podľa exekučného príkazu č. EX 434/12 zo dňa 
12.8.2013, (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý), Z-19394/13. 
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva, oprávnený Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP IČO 
31818731 na spoluvlastnícky podiel 2874/1004778 na pozemok p.č. 3686/3, podľa 146EX 74/17 zo dňa 14.2.2018 
/súd.ex. JUDr. Libor Samec, Z-3783/2018 
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: spol. podiel 
2874/1004778 na pozemku parc.č. 3686/3 v prospech Spoločenstvo vlastíkov bytov a NP podľa EX 141/2015 zo 
dňa 30.8.2018, (súd.ex. Mgr. Nina Banášová),Z-16354/18. 
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva, oprávnený Rozhlas a televízia Slovenska, IČO: 
47232480 na spol. podiel 2874/1004778 na pozemku parc.č. 3686/3 , podľa 146146EX 233/18 zo dňa 9.11.2018 
/súd.ex. JUDr. Libor Samec, Z-20811/2018. 

 

Iné údaje: 
bez zápisu  
 

c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia: 
 
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 17.12.2018, pri ktorej bol obhliadnutý bytový dom, 
t.j. vonkajšie pohľady na bytový dom, okolie bytového domu, ale samotný byt č.89 nebol znalcovi sprístupnený, 
nakoľko vlastník napriek dopredu stanovenému termínu a predošlej výzve neumožnil miestne šetrenie predmetu 
dražby.    Fotodokumentácia obytného domu  vyhotovená dňa 17.12.2018.  
 Nakoľko miestna obhliadka samotného bytu nebola umožnená, porovnanie so skutkovým stavom som nemohla 
vykonať. Podľa §12 ods.3  zák.č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách : ak osoba, ktorá má predmet dražby v 
držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, 
ktoré má dražobník k dispozícii. 
 

d) Technická dokumentácia 
 

Projektová dokumentácia stavby bola predložená v rozsahu pôdorysu bytu č.89 -  získaný od 
Spoločenstva bytov a NP.  
Stavebná dokumentácia stavby bola poskytnutá v rozsahu kolaudačného rozhodnutia z roku 1997 (viď 
prílohy) . Vek stavby bol stanovený na základe tohto dokladu.  Obytný dom s.č.8956 v ktorom sa 
nachádza ohodnocovaný  byt č.89 na 5.p.  je užívaný od roku 1997).  
 

e) Údaje katastra nehnuteľností: 
 

Znalcom získané údaje z katastrálneho portálu www.katasterportal.sk boli porovnané  so skutočným 
stavom. Neboli zistené rozdiely ani v popisných ani v geodetických údajoch katastra.  
Predmetná nehnuteľnosť v k.ú. Vrakuňa  vedená na Okresnom úrade Bratislava II, katastrálny odbor na 
LV č.3122 ako byt č.89 na 5.p.  vo vchode č.5 bytového domu s.č.8956 nachádzajúceho sa na parc.č. 
3686/3 je vo výlučnom vlastníctve Ládi Roberta, ako aj pozemok zapísaný na LV č. 3519 ako zast.plocha 
na p.č. 3686/3  je v podielovom spoluvlastníctve Ládi Roberta (2874/1004778).   
 

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

Stavby: 
- Byt č. 89 na 5.p. vo vchode č.Bebravská 5 v bytovom dome s.č.8956  na parc. KN č.3686/3 v k.ú. Vrakuňa 
 

Pozemky: 
- parc.č. 3686/3 -   zastavané plochy a nádvoria - v spoluvlast.podiele  2874/1004778 
 

file:///C:/Users/gabik/Desktop/Posudky/www.katasterportal.sk
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g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: 
 

Bez zápisu 
 

2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 
 

2.1 BYTY 

2.1.1 Byt č.89 na 5.p. vo vchode č. Bebravská 5 v obyt. dome s.č.8956 na 
p.č.3686/3 
 
POPIS 
 
Ohodnocovaný byt č.89 sa nachádza na 5.p. v 10 podlažnom obytnom dome s.č.8956 na Bebravskej ulici (vchod 
č.5) v sídliskovej zástavbe (na východnej strane) hlavného mesta Bratislava II., mestská časť Vrakuňa, na p.č. 
3686/3.  Za samotným obytným domom sa nachádza malý park - so zeleňou a s detským ihrikom, pred obytným 
domom sa nachádzajä parkoviská a prístrešky pre kontajnery smetiakové. V bezprostrednej blízkosti obytného 
domu je MHD zastávka. Na predmetnú lokalitu je charakteristická sídlisková zástavba bytovými domami . Obytný 
dom je podpivničený, a má 10 nadzemných podlaží.  
Predmetný obytný dom je situovaný v obytnej zóne mesta, kde v blízkosti sa nachádzajú škôlka, základné školy, 
stredné školy a gymnázium,  detské ihriská, a je tu kompletná občianska vybavenosť. Ide o obľúbenú lokalitu s 
bytovou výstavbou v rámci hlavného mesta. Vstup do bytového domu je cez samostatné vchody, zabezpečené 
čipom - von a dnu. Vo vchode je tiež namontovaný kamerový systém. Bytový dom bol postavený a je užívaný od 
roku 1997. Celková životnosť murovaných stavieb je spravidla 100 rokov. Vek stavby ku dňu ohodnotenia 21 
rokov. Opotrebenie stavby počítam lineárnou metódou, nakoľko nie sú známe žiadne rekonštrukčné práce 
prevedené na byte či bytovom dome. 
Nakoľko som nezískala relevantné informácie o techn. stave byte, o vykonaných rekonštrukciách - neaplikujem 
analytickú metódu na výpočet opotrebenia stavby.  
 
Popis obytného domu :  
 
Bytový dom na Bebravskej  ulici  v Bratislave, v mestskej časti Vrakuňa je murovaný z tehál. Konštrukčne je 
vytvorený ako 10-podlažný s podpivničením. V suteréne a na 1.NP sa nachádzajú nebytové priestory garážové 
boxy, a domová vybavenosť (kobky, kočikárne, strojovne ÚK a výťahov, plynová kotolňa, elektrorozvodňa..), 
sklady,a na vyšších podlažiach sú situované byty - 154 b.j. 
 
Zakladanie objektu je na betónovej základovej doske.  
Nosný systém budovy tvorí žezobetónový monolitický, obvodový plášť je v 1.PP monolitický betónový, na vyšších 
podlažiach murovaný z pálených tehál hr. 38 cm. Vnútorné nosné steny sú murované z tehál, priečky z priečkoviek. 
Vodorovné konštrukcie - stropy sú železobetónové monolitické.  Fasáda bytového domu - tenkovrstvová omietka 
aplikovaná na kontaktný zateplovací systém.  
Strecha je manzardová so strešnými oknami. 
Schodištia sú železobetónové prefabrikované. Steny oddeľujúce schodište od bytov sú hrúbky 150 mm.  
Balkóny sú uložené na dvoch oceľových nosníkoch, ktoré sú zakotvené do vnútorných nosných stien. 
Klampiarske konštrukcie sú spravené z pozinkovaného plechu úplne. Objekt má bleskozvod. Dom je vykurovaný 
z centrálnej kotolne bytového domu, plynový kotol, v každom vchode je strojovňa ÚK, oceľovými plochými  
radiátormi. Rozvod vody je studenej a teplej z centrálnej kotolne. Inžinierske siete sú napojené na mestské rozvody 
vody, kanalizácie, elektriny a zemného plynu. Rozvod vody je zabezpečený cez oceľové potrubia, kanalizačné 
prípojky a rozvody z PVC potrubia. Schody sú železobetónové prefabrikované s keram. dlažbou, zábradlie kovové 
s dreveným madlom. V obytnom dome sú výťahy - v každom vchode jeden. vzhľadom na počet podlaží -10. 
Vchodové dvere do každého vchodu bytového domu sú plastové s izolačným zasklením, s elektrickým vrátnikom 
a čipovým systémom, tiež s bezp. kamerovým systémom.  
Vnútorné omietky sú vápenné hladké, do výšky 1,5m je nanesený umývateľný náter.  
Obytný dom má 154 b.j., situované na juhovýchod aj na severozápad. V obytnom dome sa nachádzajú jedno, dvoj 
a trojizbové byty s loggiou aj bez.  
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Spoločnými časťami domu sa na účely zákona rozumejú časti nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú 
určené na spoločné užívanie, ako : základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, 
vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. 
Spoločnými zariadeniami domu sa na účely zákona rozumejú :  spoločné televízne antény, bleskozvody, 
vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, výťahy, a prípadne podľa zmluvy 
o prevode bytu.   
 
Popis bytu č. 89 na 5.p. :  
Ohodnocovaný  byt č.89 na 5.p. je jednoizbový, resp. garzónka, s príslušenstvom : kuchynský kút, kúpeľňa s wc, 
predsieň.   Celková podlahová plocha bytu podľa informácie získanej od správc.spoločnosti a podľa predloženého 
pôdorysu : 28,77 m2.  
Údaj evidovaný v katastri nehnuteľností je 28,74 m2, predpokladaný rozdiel 0,03 m2 je nepatrný.  
Vzhľadom na skutočnosť, že obhliadka bytu nebola umožnená  vychádzam zo štandardného vybavenia byt. domu. 
Štandard som v tomto prípade stanovila na základe prieskumu aktuálnej ponuky real. kancelárií v danom obytnom 
dome, v danom schodisku.  
Výplňové konštrukcie : okná sú plastové s izolačným zaskelním, dvere hladké plné osadené v oceľových 
zárubniach. Vnútorné omietky stien sú vápenné hladké, keramický obklad je vyhotovený v kúpelni a v kuchyni pri 
kuch.linke.  Výplňové konštrukcie - dvere sú hladké plné v oceľových zárubniach, vchodové dvere do bytu sú 
drevené plné. Podlahy v obytnej miestnosti sú laminátové, v ostatných miestnostiach - predsieň, kúpelňa -  
keramická dlažba.   
Vchod do bytu je cez predsieň, vpravo z predsiene sa otvára kúpelňa s wc, rovno z predsiene sa otvára obytná 
miestnosť s kuch. kútom, a balkónom 
Vybavenie kuchyne : kuch. linka z materiálu na báze dreva,štandard výbava, kombinovaný sporák, odsávač pár, 
umývací drez nerezový.  
V kúpelni sa nachádza umývadlo, samostatná sprcha, wc misa, keram. obklad je prevedený.  Vodovodné batérie sú 
pákové nerezové, v sprche so sprchou.  Podlaha je z keram. dlažby. 
 
Vybavenie bytu aj samotný byt  sa predpokladá byť v štandardnom stave. Opotrebenie bytu a zariadenia  sa 
predpokladá zodpovedajúca jeho veku.  
Vek stavby som stanovila na základe kolaudačného rozhodnutia.  Obytný dom je užívaný od roku 1997. 
 
Spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlast. podiel k pozemku  : 
2874/1004778. 
 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 803 5 Domy obytné netypové 
KS: 112 2 Trojbytové a viacbytové budovy 
 
PODLAHOVÁ PLOCHA (podľa proj. dok. A prieskumu trhu znalca) 

Názov miestnosti a výpočet Podlahová plocha [m2] 

predsieň               2,03*1,5 3,05 

izba  s kuchyňou   4,82*4,2 20,24 

kúpelňa               2,03*2,7 5,48 

Výmera bytu bez pivnice 28,77 

pivnica              0,00 

Vypočítaná podlahová plocha 28,77 

 
 
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 = 2,476 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,05 
Počet izieb: 1 
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Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu 
 

Číslo Názov 
Cenový podiel 
RU [%] cpi 

Koef. štand. ksi 
Úprava podielu 
cpi * ksi 

Cenový podiel 
hodnotenej 
stavby [%] 

 Spoločné priestory     

1 Základy vrát. zemných prác 5,00 1,00 5,00 4,20 

2 Zvislé konštrukcie 18,00 1,00 18,00 15,12 

3 Stropy 8,00 1,00 8,00 6,72 

4 Schody 3,00 1,00 3,00 2,52 

5 Zastrešenie bez krytiny 5,00 1,50 7,50 6,30 

6 Krytina strechy 2,00 1,50 3,00 2,52 

7 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 0,84 

8 Úpravy vonk. povrchov 3,00 1,50 4,50 3,78 

9 Úpravy vnút. povrchov 2,00 1,00 2,00 1,68 

10 Vnútorné ker. obklady 0,50 0,00 0,00 0,00 

11 Dvere 0,50 2,00 1,00 0,84 

12 Okná 5,00 2,00 10,00 8,40 

13 Povrchy podláh 0,50 1,00 0,50 0,42 

14 Vykurovanie 2,50 1,50 3,75 3,15 

15 Elektroinštalácia 2,00 1,00 2,00 1,68 

16 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 0,84 

17 Vnútorný vodovod 2,00 1,00 2,00 1,68 

18 Vnútorná kanalizácia 2,00 1,00 2,00 1,68 

19 Vnútorný plynovod 1,00 1,00 1,00 0,84 

20 Výťahy 2,00 2,00 4,00 3,36 

21 Ostatné 2,00 2,00 4,00 3,36 

 Zariadenie bytu     

22 Úpravy vnút. povrchov 4,00 1,00 4,00 3,36 

23 Vnútorné ker. obklady 1,00 1,20 1,20 1,01 

24 Dvere 2,00 1,00 2,00 1,68 

25 Povrchy podláh 2,50 1,00 2,50 2,10 

26 Vykurovanie 2,50 1,00 2,50 2,10 

27 Elektroinštalácia 3,00 1,00 3,00 2,52 

28 Vnútorný vodovod 1,00 1,00 1,00 0,84 

29 Vnútorná kanalizácia 1,00 1,00 1,00 0,84 

30 Vnútorný plynovod 0,50 1,00 0,50 0,42 

31 Ohrev teplej vody 2,00 1,00 2,00 1,68 

32 Vybavenie kuchýň 2,00 1,80 3,60 3,02 

33 Vnút.hyg.zariad.vrátane WC 4,00 1,50 6,00 5,04 

34 Bytové jadro bez rozvodov  4,00 1,00 4,00 3,36 

35 Ostatné 2,50 1,00 2,50 2,10 

 Spolu 100,00  119,05 100,00 

 
Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 119,05 / 100 = 1,1905 
Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kK * kV * kM [€/m2 ] 
 VH = 325,30 €/m2 * 2,476 * 0,939 * 1,1905 * 1,05 
 VH = 945,41 €/m2 
 
 



Znalec: Ing. Anna Juhos číslo posudku: 004/2019 

Strana 12 

TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Byt č.89 na 5.p. vo vchode č. 
Bebravská 5 v obyt. dome 
s.č.8956 na p.č.3686/3 

1997 22 78 100 22,00 78,00 

 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 945,41 €/m2 * 28,77m2 27 199,45 

Technická hodnota 78,00% z 27 199,45 € 21 215,57 
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3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
Analýza polohy nehnuteľnosti : 
 

Bratislava - hlavné mesto Slovenskej 
republiky sa rozprestiera na 
juhozápadnej časti územia štátu.  
Rozprestiera sa po oboch brehoch 
rieky Dunaj, na upätí pohoria Malé 
Karpaty. Svojou rozlohou 367,58 km² 
je najväčším mestom Slovenska. Leží v 

bezprostrednej 
blízkosti Rakúska a Maďarska. Je 
jediným hlavným mestom na svete, 
ktoré hraničí súčasne s dvoma 
krajinami (na juhu s Maďarskom, na 
západe s Rakúskom). Nachádza sa 
60 km východne od Viedne, čím je 
súčasťou najtesnejšieho zoskupenia 
dvoch hlavných miest v Európe a s 
Viedňou, maďarským 
mestom Győr (Ráb) a moravským 
mestom Brno tvorí významný 
stredoeurópsky metropolitný 
región CENTROPE. 
Najbližšie obce a mestá pri Bratislave 
sú na severe obce Marianka a Borinka, 
mestá Stupava a Svätý Jur, na východe 

obce Most pri Bratislave, Chorvátsky Grob a Ivanka pri Dunaji, na juhovýchode obce Rovinka, Dunajská 
Lužná, Kalinkovo, Hamuliakovo a mesto Šamorín, na juhu maďarská obec Rajka a rakúska obec Deutsch Jahrndorf, 
na západe rakúske obce Kittsee (Kopčany) a Wolfsthal a rakúske mesto Hainburg an der Donau. 
Predpokladá sa, že v najbližšej dobe sa bude Bratislava rozvíjať aj juhozápadným smerom v okolí štátnej hranice 
s Rakúskom a pravdepodobne bude plynulo napojená aj na susedné rakúske obce. 
Bebravská je ulica nachádzajúca sa v Bratislave na Dolných honoch v mestskej časti Vrakuňa. 
Nachádza sa blízko materskej škôlky, gymnázia, dvoch základných škôl, zdravotného strediska a pošty. Na ulici sa 
tiež nachádza zastávka MHD Dudvážska (autobusy 75, 78, 79, 87, 512, 517 a trolejbusy 201, 202). A nákupného 
centra TESCO, LIDL. Na území Vrakune je 7 materských škôl, 3 základné školy a Súkromné slovanské gymnázium. 
Vrakuňa nemá na svojom územi žiadne priemyselné podniky, ale jej obyvatelia pocitujú nepriaznivý 
vplyv Slovnaftu, letiska aj Ústrednej čističky odpadových vôd. 
Mestská časť Vrakuňa leží na východ od centra Bratislavy, na ceste vedúcej cez Malý Dunaj na  Žitný ostrov. Na 
jednej strane Malého Dunaja ležia Podunajské Biskupice, na tej druhej hraničí s Trnávkou, jej zadnou časťou, ktorá 
sa v súčasnej dobe veľmi rýchlo rozrastá. Neďaleko sa nachádza nové nákupné stredisko Avion, ktoré sa 
rozprestiera vedľa letiska Milana Rastislava Štefánika. 
Predmetná nehnuteľnosť - byt č.89 na 5.p.  v dome s.č.8956 sa nachádza na Bebravskej ulici, vchod č.5.  Je priamo 
prístupná z miestnej spevnenej komunikácie, parkovanie je umožnené pred obytným domom. Daná lokalita je 
vhodná pre bývanie pre rodiny s deťmi, nakoľko v blízkosti je škôlka,  základná aj stredná škola, detské 
ihriská.Konfliktné skupiny v okolí nie sú známe.  
 
Analýza využitia nehnuteľnosti  
 
Predmetná nehnuteľnosť je využívaná na projektovaný účel, t.j. na bývanie. V danej lokalite sa nepredpokladá iné 
využitie bytu. V čase miestneho šetrenia nebola nehnuteľnosť sprístupnená, a nie je známe či bola obývaná.  
 
Analýza prípadných rizík spojené s užívaním nehnuteľnosti : 
 
Na predmetnej nehnuteľnosti viaznu ťarchy podľa zápisov v časti "C"-Ťarchy na LV č. 3122 a 3519. Žiadne iné 
faktory, ktoré by mohli negatívne vplývať na všeobecnú hodnotu či budúce užívanie nehnuteľnosti - nie sú známe. 
V blízkej budúcnosti sa s nehnuteľnosťou nepredpokladá zmena územného plánu. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Dunaj
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9_Karpaty
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9_Karpaty
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rak%C3%BAsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Farsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Viede%C5%88
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r
https://sk.wikipedia.org/wiki/Brno
https://sk.wikipedia.org/wiki/CENTROPE
https://sk.wikipedia.org/wiki/Marianka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Borinka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stupava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4t%C3%BD_Jur
https://sk.wikipedia.org/wiki/Most_pri_Bratislave
https://sk.wikipedia.org/wiki/Chorv%C3%A1tsky_Grob
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ivanka_pri_Dunaji
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rovinka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A1_Lu%C5%BEn%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A1_Lu%C5%BEn%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kalinkovo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hamuliakovo
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0amor%C3%ADn
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rajka_(Ma%C4%8Farsko)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Deutsch_Jahrndorf
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kittsee
https://sk.wikipedia.org/wiki/Wolfsthal
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hainburg_an_der_Donau
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%A9_hony_(Bratislava)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava_%E2%80%93_mestsk%C3%A1_%C4%8Das%C5%A5_Vraku%C5%88a
https://sk.wikipedia.org/wiki/Matersk%C3%A1_%C5%A1kola
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gymn%C3%A1zium
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zdravotn%C3%ADctvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1ta
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovnaft
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDitn%C3%BD_ostrov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava_%E2%80%93_mestsk%C3%A1_%C4%8Das%C5%A5_Podunajsk%C3%A9_Biskupice
https://sk.wikipedia.org/wiki/Trn%C3%A1vka_(Bratislava)
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3.1 STAVBY 
 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 

3.1.1.1  BYTY 

Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie: 
 
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je stanovený v súlade s "Metodikou výpočtu všeobecnej hodnoty 
nehnuteľností a stavieb" vydanej ÚSI Žilina. Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je stanovený na základe 
nižšie uvedených skutočností. Vzhľadom na veľkosť sídelného útvaru (hlavné mesto SR), polohu nehnuteľnosti  k 
centru mesta, typu a vybavenosti nehnuteľnosti, dopyt po nehnuteľnostiach pre danú lokalitu, technický stav 
nehnuteľnosti a dopravu v okolí nehnuteľnosti uvažujem s priemerným koeficientom polohovej diferenciácie v 
hodnote : 1,5. 
 
 
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  1,5 
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (1,500 + 3,000) 4,500 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 3,000 

III. trieda Priemerný koeficient 1,500 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,825 

V. trieda III. trieda - 90 % = (1,500 - 1,350) 0,150 

 
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. 1,500 10 15,00 

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

 časti obce vhodné k bývaniu, bežné sídliská III. 1,500 30 45,00 

3 Súčasný technický stav bytu a bytového domu     

 nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu II. 3,000 7 21,00 

4 Prevládajúca zástavba  v bezprostr. okolí  byt. domu     

 objekty pre bývanie, šport,  I. 4,500 5 22,50 

5 Príslušenstvo bytového domu     

 
práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť pre bicykle, vlastná 
kotolňa alebo výmenníková stanica, výťah  

II. 3,000 6 18,00 

6 Vybavenosť a príslušenstvo bytu     

 Byt v  novostavbe so štandardným vybavením II. 3,000 10 30,00 

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti      

 
dostatočná ponuka pracovných možností v mieste, 
nezamestnanosť do 5 % 

I. 4,500 8 36,00 

8 Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku     

 
vysoká hustota obyvateľstva v sídlisku - obytné domy do 48 
bytov 

III. 1,500 6 9,00 

9 Orientácia obytných miestností k svetovým stranám     

 orientácia obytných miestností nad 65 %  JZ - JV II. 3,000 5 15,00 

10 Umiestnenie bytu v bytovom dome     

 byt v stredovej sekcii na 5NP I. 4,500 9 40,50 
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11 Počet bytov vo vchode - v bloku     

 počet bytov vo vchode: do 48 bytov IV. 0,825 7 5,78 

12 Doprava v okolí bytového domu     

 
železnica, autobus, miestna doprava, taxislužba - v dosahu do 5 
minút 

I. 4,500 7 31,50 

13 Občianska vybavenosť v okolí bytového domu     

 
pošta, banka, škola, škôlka, jasle, nemocnica, divadlo, 
kompletná sieť obchodov a služieb 

I. 4,500 6 27,00 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu     

 les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m III. 1,500 4 6,00 

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

 bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 3,000 5 15,00 

16 Názor znalca     

 dobrý byt II. 3,000 20 60,00 

 Spolu   145 397,28 

 
 
VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 397,28/ 145 2,74 

Všeobecná hodnota VŠHB = TH * kPD = 21 215,57 € * 2,740 58 130,66 € 
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3.2 POZEMKY 
 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 

3.2.1.1 POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 

 
POPIS 
 
Jedná sa o spoluvlastnícky podiel 2874/1004778-in k pozemkom p.č.3686/3 prislúchajúci bytu č.89 na 5.p. v 
obytnom dome s.č.8956 vo vchode č. Bebravská 5. 
Ide o pozemok, ktorý sa v celosti rozprestiera pod obytným domom s.č. 8956, kde sa ohodnocovaný byt nachádza 
a je situovaný na východnej  časti mesta Bratislava, v mestskej časti Vrakuňa, Bebravská ulica, na ktorú je 
charakteristická sídlisková zástavba bytovými domami.  
Bebravská je ulica nachádzajúca sa v Bratislave na Dolných honoch v mestskej časti Vrakuňa. 
Vznikla v roku 1975 a pomenovaná je podľa rieky Bebrava. 
Nachádza sa blízko materskej škôlky, gymnázia, dvoch základných škôl, zdravotného strediska a pošty. Na ulici sa 
tiež nachádza zastávka MHD Dudvážska (autobusy 75, 78, 79, 87, 512, 517 a trolejbusy 201, 202). A nákupného 
centra TESCO, LIDL. 
Na území Vrakune je 7 materských škôl, 3 základné školy a Súkromné slovanské gymnázium. 
V rámci územného plánu vznikla nová obchodná sieť a vytvorili sa ďalšie plochy na podnikateľské aktivity. Z pešej 
zóny na Poľnohospodárskej úlici sa stalo postupne spoločenské centrum mestskej časti. K novovybudovaným 
dielam patria predovšetkým budovy Miestneho úradu na Šíravskej ulici, Všeobecná úverová banka na Kazanskej 
ulici a nový obytný súbor na Bebravskej ulici. 
Vrakuňa nemá na svojom územi žiadne priemyselné podniky, ale jej obyvatelia pocitujú nepriaznivý 
vplyv Slovnaftu, letiska aj Ústrednej čističky odpadových vôd. 
Mestská časť Vrakuňa leží na východ od centra Bratislavy, na ceste vedúcej cez Malý Dunaj na  Žitný ostrov. Na 
jednej strane Malého Dunaja ležia Podunajské Biskupice, na tej druhej hraničí s Trnávkou, jej zadnou časťou, ktorá 
sa v súčasnej dobe veľmi rýchlo rozrastá. Neďaleko sa nachádza nové nákupné stredisko Avion, ktoré sa 
rozprestiera vedľa letiska Milana Rastislava Štefánika. 
Ekologické podmienky sú bez znečisťujúcich látok ( hluk a prašnosť je bežná, od miestnej dopravy, nepriaznivý 
vplyv  Slovnaftu, a letiska). Nezamestnanosť v hlavnom meste je do 6 %. Je dostatok pracovných príležitostí v 
dosahu dopravy a hlavné mesto ako také poskytuje hromadu pracovných možností. Občianska vybavenosť 
zodpovedá charakteru mestskej časti hlavného mesta,mestská časť má všetky potrebné objekty občianskej  
vybavenosti, ktoré obslúžia všetky požiadavky daného počtu obyvateľov. 
 
Bratislava je hlavné mesto Slovenskej republiky na západnej časti územia SR. Podľa informácií zistených z webovej 
stránky www.e-obce.sk je počet jeho obyvateľov 413 192.  Počet obyvateľov mestskej časti Vrakuňa je 18 996. 
Pozemok má rovinatý charakter. Mestská hromadná doprava existuje - autobusová, trolejbusy, a v meste 
prevádzkuje aj viacero taxislužieb. Predmetná nehnuteľnosť je ľahko prístupná cez miestnu miestnu spevnenú 
komunikáciu. V blízkosti obytného domu sa nachádza škôlka aj základná škola, detské ihrisko, kompletná 
občianska vybavenosť. Za samotným obytným domom sa rozprestiera zeleň aj s detským ihriskom. Vzhľadom na 
túto skutočnosť je predmetná lokalita vhodná pre bývanie aj pre rodiny s deťmi.  Terén pozemku je rovinatý, v 
mieste je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Ekologické podmienky sú bez znečisťujúcich látok. 
Občianska vybavenosť zodpovedá charakteru mesta, je tu zriadený krajský,  okresný aj mestský úrad, okresný súd, 
pošty, kompletná sieť obchodov a služieb, obchodné a nákupné centrá, školské zariadenia - ZŠ, SŠ, VŠ,  autosalóny, 
čerpacie stanice PHM,  futbalový štadión, zimný štadión, športové haly, kultúrne zariadenia, nemocnice ,  
polikliniky, viac súkromných zdravotných stredísk, autobusová a železničná stanica, letisko, atď. Návštevnosť 
hlavného mesta je veľmi vysoká aj na medzinárodnej úrovni.  
 Predmetná lokalita je zaujímavá aj z toho dôvodu, že sa nachádza v hlavnom meste, blízko centra (cca. 5km 
autom), kompletná MHD.   
Ako podklad k stanoveniu hodnoty pozemkov som použila aj aktuálnu ponuku realitných kancelárií v danej 
lokalite. 
Východisková hodnota predmetného pozemku na základe klasifikácie obcí a počtu obyvateľov je 66,39 EUR/m2, 
ktorá je vo výpočte upravená koeficientmi v zmysle Vyhl. MS SR č. 213/2017 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku.  
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%A9_hony_(Bratislava)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava_%E2%80%93_mestsk%C3%A1_%C4%8Das%C5%A5_Vraku%C5%88a
https://sk.wikipedia.org/wiki/1975
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bebrava_(rieka)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Matersk%C3%A1_%C5%A1kola
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gymn%C3%A1zium
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zdravotn%C3%ADctvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1ta
https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1eobecn%C3%A1_%C3%BAverov%C3%A1_banka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovnaft
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDitn%C3%BD_ostrov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava_%E2%80%93_mestsk%C3%A1_%C4%8Das%C5%A5_Podunajsk%C3%A9_Biskupice
https://sk.wikipedia.org/wiki/Trn%C3%A1vka_(Bratislava)
file:///C:/Users/gabik/Desktop/Posudky/www.e-obce.sk
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Parcela Druh pozemku Vzorec 
Spolu 
výmera [m2] 

Podiel 
Výmera 
podielu [m2] 

3686/3 zastavané plochy a nádvoria 1680 1680,00 
2874/10047
78 

4,81 

 
Obec:     Bratislava 
Východisková hodnota:  VHMJ = 66,39 €/m2 
 
Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 
koeficientu 

kS 
koeficient všeobecnej 
situácie 

5. obytné zóny miest nad 100 000 obyvateľov,  1,20 

kV 
koeficient intenzity využitia 

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

1,00 

kD 
koeficient dopravných 
vzťahov 

5. pozemky na obchodných uliciach miest do 100 000 obyvateľov, v nákupných 
centrách obytných zón, intenzívny peší ruch, centrum hromadnej dopravy 
(autobus, trolejbus, električka) 

1,05 

kF 
koeficient funkčného 
využitia územia 

2. zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti (obchodná poloha a byty 
) 

1,20 

kI 
koeficient technickej 
infraštruktúry pozemku 

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

1,30 

kZ 
koeficient povyšujúcich 
faktorov 

0. nevyskytuje sa 1,00 

kR 
koeficient redukujúcich 
faktorov 

0. nevyskytuje sa 1,00 

 
 
VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 1,20 * 1,00 * 1,05 * 1,20 * 1,30 * 1,00 * 1,00 1,9656 

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 66,39 €/m2 * 1,9656 130,50 €/m2 

Všeobecná hodnota pozemku v celosti VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 1 680,00 m2 * 130,50 €/m2 219 240,00 € 

Všeobecná hodnota podielu pozemku 
VŠH = Podiel * VŠHPOZ = 2874/1004778 * 219 
240,00 € 

627,10 € 
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III. ZÁVER 

1. OTÁZKY A ODPOVEDE 

 
Znaleckou úlohou bolo stanoviť všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti - bytu č. 89 na 5.p. v bytovom dome s.č. 8956 
na p.č.3686/3 a pozemku parc. CKN č. 3686/3, k.ú. Vrakuňa, obec BA- m.č.Vrakuňa, okres Bratislava II. 
 
Všeobecná hodnota bola stanovená s využitím metodických postupov uvedených v prílohe č. 3 vyhlášky 
č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 
 

 

2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Spoluvl. podiel Všeobecná hodnota [€] 

Stavby   
Byt č.89 na 5.p. vo vchode č. Bebravská 5 v obyt. dome s.č.8956 na 
p.č.3686/3 

1/1 58 130,66 

Pozemky   
 pozemok v zmysle LV č. 3519, Okresný úrad Bratislava II, 
katastrálny odbor  - parc. č. 3686/3 (4,81  m2) 

2874/1004778 627,10 

Všeobecná hodnota celkom  58 757,76 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene  58 800,00 

 
Slovom: Pätdesiatosemtisícosemsto Eur 
 
 

3. MIMORIADNE RIZIKÁ 

 
Na predmetnej nehnuteľnosti viaznu ťarchy - viď LV č. 3122,3519 - Časť "C" - Ťarchy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V  Dunajskej Strede   dňa 16.1.2019 Ing. Anna Juhos 
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IV. PRÍLOHY 

 
 

Objednávka znaleckého posudku zo dňa 16.11.2018  
 

Informatívny výpis z katastra nehnuteľností, čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 3122, k.ú. Vrakuňa, 
vytvorená cez katastrálny portál zo dňa 16.01.2019 
 

Informatívny výpis z katastra nehnuteľností, čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 33519, k.ú. Vrakuňa, 
vytvorená cez katastrálny portál zo dňa 16.01.2019 
 

Informatívna kópia z mapy, k.ú. Vrakuňa, vytvorená cez katastrálny portál zo dňa 16.01.2019 
 

Kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Obytný súbor - Bebravská ulica, Bratislava, Vrakuňa, I.Etapa" 
vydané OÚ Bratislava II, odbor ŽP, pod č. 33293/97/Z-41 zo dňa 31.12.1997, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 29.1.1998 
 

Pôdorys bytu č.89 získaný od správcovskej spoločnosti Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP  
  
Fotodokumentácia obytného domu  
 

Indexy vývoja cien v stavebníctve - III.Q.2018 
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 

  
 
 
 
Znalecký posudok som vypracovala ako znalkyňa zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý 
vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore 37 00 00 Stavebníctvo, odvetví 37 01 00 Pozemné 
stavby, pod evidenčným číslom znalca 911 441.  
Znalecký posudok je v denníku zapísaný pod číslom 004/2019. 
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku. 
 
 
 
 
 

Ing. Juhos Anna 
 
 
 
  
 
 


