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I. ÚVOD 
 

 

1. Úloha znalca: 

 

 Na základe písomnej objednávky č. 89/2019 zo dňa 18.09.2019 je znaleckou úlohou stanoviť 

všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti - 1-izbového bytu č. 2 na 2.NP - 1. poschodie v bytovom dome č. s. 

1148, vchod č. 1 postavenom na pozemku parc. č. KN-C 1742/30 v k. ú. Veľká Bytča, obec Bytča, okr. 

Bytča, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a 

pozemku parc. č. KN-C 1742/30 v k. ú. Veľká Bytča, obec Bytča, okr. Bytča. 

 
2. Účel znaleckého posudku:      Dobrovoľná dražba 

 

3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný:                                    28.09.2019 

   (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu) 

 

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje:     30.09.2019 

 

5. Podklady na vypracovanie posudku: 

 

a) Podklady dodané zadávateľom: 

 

 Potvrdenie o veku bytového domu vydané fy Váš správca, s.r.o. zo dňa 13.09.2019, kde je uvedený 
rok postavenia a dania do užívania bytového domu č. s. 1148 na ul. Hlinická - r. 1999, 

 Pôdorys bytu č. 2 na 2. NP - 1. poschodie,  
   

b) Podklady získané znalcom: 

 

 Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 3234 k. ú. Veľká Bytča zo dňa 25.09.2019, 
vytvorený cez katastrálny portál, 

 Informatívna kópia z mapy na pozemok parc. č. KN-C 1742/30 v k. ú. Veľká Bytča zo dňa 25.09.2019, 
vytvorená cez katastrálny portál, 

 Obhliadka a miestne šetrenie zo dňa 28.09.2019 za účasti vlastníka hodnotenej nehnuteľnosti,  

 Kontrolné premeranie a overenie skutkového stavu zo dňa 28.09.2019,  

 Fotodokumentácia, 

 Údaje z internetu www.reality.sk; www.topreality.sk; www.trh.sk; www.nehnuteľnosti.sk; www.nbs.sk; 
www.upsvar.sk, 

 
6. Použité právne predpisy a literatúra: 

 

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

 Vyhl. 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 v znení neskorších predpisov,  

 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty, v znení neskorších predpisov,  

 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), v znení neskorších predpisov,  

 Vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v platnom 
znení,  
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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, v platnom znení,  

 Vyhl. č. 74/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
neskorších predpisov,  

 Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov 
a stavebných prác výrobnej povahy v znení zmeny č. 175/1995 Z.z. (použitá výlučne na zatriedenie do 
klasifikácie podľa použitého katalógu rozpočtových ukazovateľov), 

 Vyhláška č. 323/2010 Z.z., Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva 
Štatistická klasifikácia stavieb v platnom znení,  

 Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov v platnom znení, 

 STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov, 

 Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská 
univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3. 
 

7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov: 

 
a)  Definície pojmov 

 
Všeobecná hodnota (VŠH) 
 
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 2. štvrťrok 2019. 

 
Pri stanovení technickej hodnoty je miera opotrebenia stavby určená lineárnou/analytickou 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 (obostavaný 
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priestor, zastavaná plocha, podlahová plocha, dĺžka, kus a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti 
porovnávaných objektov a ohodnocovaného objektu),  

 Kombinovaná metóda (Len stavby schopné dosahovať výnos formou prenájmu. Princíp metódy je 
založený na váženom priemere výnosovej a technickej hodnoty stavieb. Výnosová hodnota stavieb sa 
vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia 
alebo kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo obmedzeného obdobia s 
následným predajom), 

 Metóda polohovej diferenciácie (Princíp metódy je založený na určení hodnoty koeficientu polohovej 
diferenciácie, ktorý sa uplatní na technickú hodnotu). 

 
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov: 
 
Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa používajú metódy: 

 Metóda porovnávania (Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor 
aspoň troch pozemkov. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (1 m

2 
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 zadané žiadne.  
 

II. POSUDOK 
 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

 

 

a) Výber použitej metódy: 
 
Pri ohodnotení boli použité metodické postupy uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.  
 
Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb: 
 
Použitá je metóda polohovej diferenciácie z dôvodu, že pre ohodnotenie inou metódou neboli k dispozícií 
žiadne relevantné podklady, napr. min. tri aktuálne kúpne zmluvy o prevode porovnateľných bytov v danej 
lokalite a čase. 
 
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 



Znalecký posudok č. 89/2019                                        List č. 5 

 

priemerné koeficienty polohovej diferenciácie vychádzajú z odborných skúseností. Následne je 
hodnotením viacerých polohových kritérií (zatriedením do kvalitatívnych tried) objektivizovaná priemerná 
hodnota koeficientu polohovej diferenciácie na výslednú, platnú pre konkrétnu hodnotenú nehnuteľnosť. 
Pri objektivizácii má každé polohové kritérium určený svoj vplyv na hodnotu (váhu) 
 
Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov: 
 
Použitá je metóda polohovej diferenciácie z dôvodu, že pre ohodnotenie inou metódou neboli k dispozícií 
žiadne relevantné podklady, napr. min. tri aktuálne kúpne zmluvy o prevode porovnateľných pozemkov v 
danej lokalite a čase. 
 
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 m

2
 pozemku 

 kPD  - koeficient polohovej diferenciácie 
 
b) Vlastnícke a evidenčné údaje :         
 
na LV č. 3234 v k. ú. Veľká Bytča, obec Bytča, okr. Bytča 
   
V časti "A" Majetková podstata:           
 
Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape 

 parc. č. KN-C 1742/30 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 298 m2 
 
Pozemok je situovaný v zastavanom území obce.  
  
Stavby: 

 obytný dom č. s. 1148 na parc. č. KN-C 1742/30 
    
Časť "B": Vlastníci a iné oprávnené osoby 
 
Vchod - 1      Poschodie - 2.NP - 1. poschodie        Byt - č. 2 
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a 
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 449/8047               
 
2 Pastúšek Jozef, Hlinická 1148, Bytča, SR 
   Dátum narodenia: 24.04.1950                 Spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
Poznámka: viď LV č. 3234 - strana č. 1    
 
Titul nadobudnutia:  

 kúpna zmluva č. V 616/99-427/99,  
 
Časť "C":   Ťarchy:          - viď LV č. 3234 - strana č. 1. 
                    Iné údaje:      - bez zápisu.  
                    Poznámka:    - bez zápisu. 
 
c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia: 
 

 Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 28.09.2019 za účasti vlastníka 
hodnotenej nehnuteľnosti.   

 Kontrolné premeranie a overenie skutkového stavu vykonané dňa 28.09.2019. 

 Fotodokumentácia vyhotovená dňa 28.09.2019. 
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d) Technická dokumentácia: 
 

 Technická dokumentácia pôdorys bytu č. 2 v bytovom dome č. s. 1148 na parc. č. KN-C 1742/30, 
vchod č. 1 bola znalcovi poskytnutá. Na predloženom LV č. 3234 je uvedená podlahová plocha bytu 
44,90 m2 vrátane podlahovej plochy pivnice, skutočne nameraná hodnota podlahovej plochy znalcom, 
vrátane pivnice je 44,58 m2, čo je o 0,32 m2 podlahovej plochy menej pre hodnotený byt č. 2.   

 Fotokópia uvedeného stavebného výkresu - pôdorys bytu č. 2 je súčasťou prílohovej časti ZP.  
 

e) Údaje katastra nehnuteľností: 
 

Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom. Budova bytového domu č. s. 1148 je 
riadne zapísaná na LV č. 3234, rovnako aj hodnotený byt č. 2 je riadne zapísaný na LV. Objekt bytového 
domu je zakreslený v katastrálnej mape. Pozemok parc. č. KN-C 1742/30, na ktorom je postavená 
budova byt. domu č. s. 1148 je riadne zapísaný na LV č. 3234 a zároveň aj zakreslený v katastrálnej 
mape.  

Priamy doklad o veku stavby bol predložený v podobe - potvrdenie o veku bytového domu 
vydaného fy Váš správca, s.r.o. zo dňa 13.09.2019, kde je uvedené, že bytový dom bol postavený a daný 
do užívania v r. 1999, teda ku dňu ohodnotenia má 20 rokov.  

Na bytovom dome boli v r. 2004 vykonané stavebné úpravy v rozsahu - vybudovanie novej 
plynovej kotolne na výrobu tepla a TÚV pre bytový dom, v r. 2010 boli vykonané stavebné úpravy v 
rozsahu - výmena pivničných okien (1.NP) za plastové s tepelnoizolačným dvojsklom, plastové svetlíky 
na streche pre osvetlenie schodišťového priestoru vrátane opravy strešnej krytiny - ťažké asfaltové pásy, 
výmena vchodových dverí za hliníkové čiastočne presklenné tepelnoizolačným dvojsklom, prekrytie 
vstupného schodišťa do bytového domu oceľovou konštrukciou kombinovanou s lexanom..  Na bytovom 
dome by bola potrebná rekonštrukcia - modernizácia v rozsahu - zateplenie fasády, zateplenie stropov v 
pivničných priestoroch - 1.NP, zateplenie strešnej konštrukcie.   

Byt č. 2 je v pôvodnom prevedení, bez vykonania stavebných úprav, so zariaďovacími predmetmi 
bežného štandardu, s bežnou - nutnou údržbou.  
 
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia: 
 
Stavby: 

 Byt č. 2 v bytovom dome č. s. 1148 na parc. č. KN-C 1742/30, vchod č. 1, 1. poschodie - 2.NP, v 1/1, 
 
Pozemky: 

 parc. č. KN-C 1742/30 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 298 m2, čo pre 1-izbový byt č. 2 v 
spoluvlastníckom podiele 449/8047 predstavuje výmeru 16,63 m2  

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

 Nie sú žiadne.  
 

2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ 
HODNOTY 

2.1 BYTY 

2.1.1 Byt č. 2 v bytovom dome č. s. 1148 na pozemku parc. č. KN-C 
1742/30  k. ú. Veľká Bytča 
 

Popis domu : 
 
   Obytný dom č. s. 1148 je 5-podlažná - 1xNP (pivnice) a 4xNP (poschodie - bytové jednotky), 
nepodpivničená, murovaná stavba obdĺžnikového pôdorysu, zastrešená plochou strechou, bez využitia 
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podkrovia, postavená na rovinatom teréne dodávateľským spôsobom ako súčasť KBV mesta Bytča, pri 
ul. Hlinická, s uvedením do užívania v roku 1999. Objekt domu je situovaný v zastavanom území mesta 
Bytča, v komplexe 4 bytových domov ako súčasť 2 bytových domov čiastočne prepojených, v súvislej 
radovej zástavbe budov - obytných a rodinných domov, bez priestorov občianskej vybavenosti. V dome je 
1x hlavný čelný vchod, bez výťahu. V dome je celkom 12 b.j., na každom 2-4 poschodí po 3 b.j., na 
prízemí sú pivničné priestory, priestory pre bicykle a kočíky, mangľovňa, kotolňa. Hodnotený byt č. 2 sa 
nachádza na 1. poschodí - 2.NP ako krajný s dobrou orientáciou na jednu svetovú stranu - západ. 
   Na bytovom dome boli v r. 2004 vykonané stavebné úpravy v rozsahu - vybudovanie novej 
plynovej kotolne na výrobu tepla a TÚV pre bytový dom, v r. 2010 boli vykonané stavebné úpravy v 
rozsahu - výmena pivničných okien (1.NP) za plastové s tepelnoizolačným dvojsklom, plastové svetlíky 
na streche pre osvetlenie schodišťového priestoru vrátane opravy strešnej krytiny - ťažké asfaltové pásy, 
výmena vchodových dverí za hliníkové čiastočne presklenné tepelnoizolačným dvojsklom, prekrytie 
vstupného schodišťa do bytového domu oceľovou konštrukciou kombinovanou s lexanom.  Na bytovom 
dome by bola potrebná rekonštrukcia - modernizácia v rozsahu - zateplenie fasády, zateplenie stropov v 
pivničných priestoroch - 1.NP, zateplenie strešnej konštrukcie.   
 
      Steny domu sú vyhotovené z muriva v skl. hr.  do 40 cm, deliace priečky sú z rovnakého 
materiálu, stropy sú s rovným podhľadom žel. bet. omietnuté, schodište je situované v strednej časti 
bytového domu -  montované žel. betónové - dvojramenné s povrchom stupňov z PVC, podesty a 
medzipodesty sú s povrchovou úpravou z keram. dlažby, zábradlie je oceľové s dreveným madlom, 
podlahy v 1.NP sú bet. s cem. poterom kombinované s keram. dlažbou (schodište), okná na pivniciach sú 
plastové s tepelnoizolačným dvojsklom vymenené v r. 2010, dvere do jednotlivých bytov sú drevené 
bezpečnostné, protipožiarne, vstupné dvere do bytového domu - čelné sú 2-krídlové hliníkové s 
tepelnoizolačných dvojsklom vymenené v r. 2010, vybavenie objektu je rozvodmi S vody, zemného plynu, 
TÚV (byt má svoju samostatnú plynovú kotolňu umiestnenú v 1.NP), el. energie, vykurovanie bytov je 
centrálne - teplovodné z vlastnej plynovej kotolne, vybavenie spoločných priestorov v 1.NP je na 
odkladanie bicyklov a kočíkov, mangľovňa, práčovňa a kobkami pre sklady domácností - pivnice (každá 
b.j. má 1 pivnicu), kotolňa.  Zastrešenie domu je plochou strechou, bez využitia podkrovia, krytina na 
streche je z ťažkých natavených asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu 
v rozsahu úplné, fasádne omietky pôvodné - brizolitové bez obkladu sokla, sokel je vyhotovený z MVC 
hladkej.    
 
      Dom je napojený na verejné inž. siete v rozsahu - studená voda, elektrická prípojka, plyn a 
kanalizácia. 
 
Popis bytu : 
 
      Predmetom hodnotenia je 1-izbový byt v osobnom vlastníctve, situovaný na 2.NP - 1. poschodie 
s prístupom z ul. Hlinická.  Byt č. 2 je v pôvodnom prevedení, bez vykonania stavebných úprav, so 
zariaďovacími predmetmi bežného štandardu, s bežnou - nutnou údržbou. Dispozične byt pozostáva z 
chodby, obývacej izby, kuchyne, komory, kúpeľne spoločnej s WC, loggia a 1x pivnica.  
 

Dvere v byte sú drevené plné alebo presklenné osadené do oceľových zárubní, vstupné dvere sú 
drevené bezpečnostné protipožiarne, okná sú drevené zdvojené s vnút. hliníkovými žalúziami, podlaha je 
v celom byte bet. s  cem. poterom a PVC, keram. dlažba je len v kúpeľni spoločnej s WC,  vnútorné 
omietky sú MV - hladká, keram. obklad stien je v kuchyni pri sporáku a dreze do výšky 1,50 m, v kúpeľni 
spoločnej s WC na vnút. stenách do výšky 1,50 m, okolo vane,  vykurovanie bytu je centrálne teplovodné, 
vykurovacie telesá sú oceľové rebrové s termoventilom a meračom tepla, rozvod vody S+T, kanalizácia 
do verejnej siete, v kúpeľni je 1x smaltovaná vaňa s 1x pákovou batériou so sprchou, keram. umývadlo s 
1x pákovou batériou, 1x splachovacie WC, v kuchyni je 1x plynový sporák s plynovou rúrou, 1x 
smaltovaný drez s 1x pákovou batériou, 1x odsávač pár, kuchynská linka na báze dreva dl. 2,00 m, 
bytové jadro je pôvodné - murované, merač S vody, TÚV je umiestnený v kúpeľni spoločnej s WC, 
meranie spotreby zemného plynu a el. energie je na schodišti pred bytom, súčasťou bytu je 1x loggia a 
1x pivnica.   
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ZATRIEDENIE STAVBY 
 

JKSO: 803 4 Domy obytné typové s celoštátne unifikovanými konštrukč. 

 sústavami inými než panelovými 

KS: 112 2 Trojbytové a viacbytové budovy 

 

PODLAHOVÁ PLOCHA 
 

Názov miestnosti a výpočet Podlahová plocha [m2] 

Izba                                                 24,70 24,70 

Kuchyňa                                          7,30                7,30 

Komora                                            0,60 0,60 

Kúpeľňa                                           3,30 3,30 

WC                                                     1,10 1,10 

Chodba                                             4,50 4,50 

Pivnica                                              2,20*1,40                                                   3,08 

Vypočítaná podlahová plocha 44,58 

 

 

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 = 2,554 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 

Počet izieb:   1 

 

 

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 4,87 

2 Zvislé konštrukcie 18,00 1,00 18,00 17,53 

3 Stropy 8,00 1,00 8,00 7,79 

4 Schody 3,00 1,00 3,00 2,92 

5 Zastrešenie bez krytiny 5,00 1,00 5,00 4,87 

6 Krytina strechy 2,00 1,00 2,00 1,95 

7 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 0,97 

8 Úpravy vonk. povrchov 3,00 1,00 3,00 2,92 

9 Úpravy vnút. povrchov 2,00 1,00 2,00 1,95 

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

11 Dvere 0,50 1,30 0,65 0,63 

12 Okná 5,00 1,25 6,25 6,09 

13 Povrchy podláh 0,50 1,00 0,50 0,49 

14 Vykurovanie 2,50 2,50 6,25 6,09 

15 Elektroinštalácia 2,00 1,00 2,00 1,95 

16 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 0,97 

17 Vnútorný vodovod 2,00 1,00 2,00 1,95 
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18 Vnútorná kanalizácia 2,00 1,00 2,00 1,95 

19 Vnútorný plynovod 1,00 1,00 1,00 0,97 

20 Výťahy 2,00 0,00 0,00 0,00 

21 Ostatné 2,00 1,00 2,00 1,95 

 Zariadenie bytu     

22 Úpravy vnút. povrchov 4,00 1,00 4,00 3,90 

23 Vnútorné ker. obklady 1,00 1,00 1,00 0,97 

24 Dvere 2,00 1,00 2,00 1,95 

25 Povrchy podláh 2,50 1,00 2,50 2,44 

26 Vykurovanie 2,50 1,00 2,50 2,44 

27 Elektroinštalácia 3,00 1,00 3,00 2,92 

28 Vnútorný vodovod 1,00 1,00 1,00 0,97 

29 Vnútorná kanalizácia 1,00 1,00 1,00 0,97 

30 Vnútorný plynovod 0,50 1,00 0,50 0,49 

31 Ohrev teplej vody 2,00 1,00 2,00 1,95 

32 Vybavenie kuchýň 2,00 1,00 2,00 1,95 

33 Vnút.hyg.zariad.vrátane WC 4,00 1,00 4,00 3,90 

34 Bytové jadro bez rozvodov  4,00 1,00 4,00 3,90 

35 Ostatné 2,50 1,00 2,50 2,44 

 Spolu 100,00  102,65 100,00 

 

Koeficient vplyvu vybavenosti:   

kV = 102,65 / 100 = 1,0265 

 

Východisková hodnota na MJ:   

VH = RU * kCU * kK * kV * kM [€/m2 ] 

VH = 325,30 €/m2 * 2,554 * 0,939 * 1,0265 * 1,00 

VH = 800,81 €/m2 

 

 

TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným 

odhadom 

 

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

Byt č. 2 v bytovom dome č. 
s. 1148 na pozemku parc. č. 
KN-C 1742/30  k. ú. Veľká 
Bytča 

1999 20 80 100 20,00 80,00 

 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 800,81 €/m2 * 44,58m2 35 700,11 

Technická hodnota 80,00% z 35 700,11 € 28 560,09 
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3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

a) Analýza polohy nehnuteľností:           
   

Hodnotený byt č. 2 sa nachádza v typovom murovanom bytovom dome č. s. 1148 na parc. č. KN-
C 1742/30, ktorý bol postavený v rámci výstavby KBV mesta Bytča - širšie centrum a ktorý je situovaný 
pri ul. Hlinická v súvislej radovej zástavbe SV smerom od centra mesta. Bytový dom je svojou pozdĺžnou 
osou orientovaný v smere S - J, kedy hlavné miestnosti domu sú orientované na V - Z. V blízkosti domu 
je priame zastúpenie objektmi občianskej vybavenosti, ako aj zastávka prímestská autobusová doprava. 
Bezprostredne pri vlastnom bytovom dome sú vybudované parkovacie miesta pre osobné vozidlá. 
Dostupnosť do centra mesta je do 10 min pešou chôdzou.  

Hodnotený byt sa nachádza v krajnej sekcii ako krajný (vchod č. 1) z celkového počtu 1 sekcie - 
vchodu, na 2.NP - 1. poschodie v obytnom dome ktorý má 5 nadzemných podlaží (prízemie - pivnice a 4x 
poschodie), obytný dom nie je podpivničený, vo vchode sa nenachádza výťah. 
   
b) Analýza využitia nehnuteľností:  
   

Celý objekt bytového domu je projektovaný, kolaudovaný a využívaný len na bývanie. 
    
c)  Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností :   
 
 Neboli zistené žiadne. V predloženom LV č. 3234 sú bytový dom č. s. 1148 (kde je zapísaný byt 
č. 2) na parc. č. KN-C 1742/30 riadne zapísané a zároveň zakreslené v kópií z katastrálnej mapy, v časti 
"C" predloženého LV je v časti ťarchy pre hodnotenú nehnuteľnosť zapísaná ťarcha - viď LV - strana č. 1, 
ktorá ale nemá zásadný vplyv na stanovenie aktuálnej VŠH.  

V uvedenej lokalite nie sú známe žiadne pripravované zmeny v ÚPD, v tesnej blízkosti 
hodnotenej nehnuteľnosti nie sú pripravované žiadne stavby verejnoprospešného charakteru, alebo 
cestné komunikácie vyššieho významu. 
 
 

3.1 STAVBY 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.1.1.1  BYTY 

Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie: 
 

 

 

Výpočet všeobecnej hodnoty je vykonaný metódou polohovej diferenciácie s použitím metódy výpočtu 
koeficientu polohovej diferenciácie podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb. 
Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam, kde dopyt je v rovnováhe s ponukou, pre jeho dobrú polohu 
a dostupnosť do centra, prístup priamo zo spevnenej miestnej komunikácie ul. Hlinická, so zvýšenou 
prašnosťou a hlučnosťou z intenzity cestnej premávky po ul. Hlinická (uvedená komunikácia spája 
okresné mesto Bytča s obcami Kotešová, Veľké Rovné ako aj krajské mesto Žilina), stanovujem 
koeficient predajnosti na 1,00, ktorý zodpovedá stavu trhu s obytnými nehnuteľnosťami podobného typu a 
prevedenia bytového domu v danom mieste a čase na realitnom trhu (bytový dom je zastrešený plochou 
strechou, bez zateplenia, s vlastnou plynovou kotolňou, byt je v pôvodnom prevedení bez stavebných 
úprav s bežným štandardom zariaďovacími prvkami, na byte je potrebná rekonštrukcia - modernizácia). 
Podrobné zdôvodnenie a popis jednotlivých faktorov je uvedený v nasledovnej tabuľke výpočtu Kpd. 
 

 

 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  1 
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Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

 

 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (1,000 + 2,000) 3,000 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 2,000 

III. trieda Priemerný koeficient 1,000 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,550 

V. trieda III. trieda - 90 % = (1,000 - 0,900) 0,100 

 

 

 

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. 1,000 10 10,00 

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

 časti obce vhodné k bývaniu, bežné sídliská III. 1,000 30 30,00 

3 Súčasný technický stav bytu a bytového domu     

 nehnuteľnosť vyžaduje opravu III. 1,000 7 7,00 

4 Prevládajúca zástavba  v bezprostr. okolí  byt. domu     

 objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. I. 3,000 5 15,00 

5 Príslušenstvo bytového domu     

 práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť pre bicykle, výťah III. 1,000 6 6,00 

6 Vybavenosť a príslušenstvo bytu     

 byt bez vykonaných rekonštrukcií s typovým  vybavením IV. 0,550 10 5,50 

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti      

 
dostatočná ponuka pracovných možností v mieste, 
nezamestnanosť do 5 % 

I. 3,000 8 24,00 

8 Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku     

 
priemerná hustota obyvateľstva v sídlisku - obytné domy do  
20 bytov 

II. 2,000 6 12,00 

9 Orientácia obytných miestností k svetovým stranám     

 
orientácia obytných miestností čiastočne vhodná a čiastočne 
nevhodná 

III. 1,000 5 5,00 

10 Umiestnenie bytu v bytovom dome     

 byt v krajnej sekcii na 2-6 NP II. 2,000 9 18,00 

11 Počet bytov vo vchode - v bloku     

 počet bytov vo vchode: do 20 bytov III. 1,000 7 7,00 

12 Doprava v okolí bytového domu     

 železnica, autobus a miestna doprava - v dosahu do 10 minút II. 2,000 7 14,00 

13 Občianska vybavenosť v okolí bytového domu     

 
pošta, škola, poliklinika, kultúrne zariadenia, kompletná sieť 
obchodov a základné služby 

II. 2,000 6 12,00 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu     

 les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti nad 1000 m IV. 0,550 4 2,20 

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

 bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 2,000 5 10,00 
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16 Názor znalca     

 dobrý byt II. 2,000 20 40,00 

 Spolu   145 217,70 

 

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 217,7/ 145 1,501 

Všeobecná hodnota VŠHB = TH * kPD = 28 560,09 € * 1,501 42 868,70 € 

 

 

3.2 POZEMKY 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.2.1.1 POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 

 

POPIS 
 

 

  Predmetom ohodnotenia je pozemok parc. č. KN-C 1742/30 o celkovej výmere 298 m
2
, čo pre 1-

izbový byt č. 2 v spoluvlastníckom podiele 449/8047 predstavuje výmeru 16,63 m
2
, zapísané na LV č. 

3234 pre k. ú. Veľká Bytča ako zastavané plochy a nádvoria, ktoré sú zastavané stavbou obytného domu 
č. s. 1148. 

Ohodnotenie je realizované metódou polohovej diferenciácie podľa Vyhl. č. 492/2004 Z. z. v 
znení Vyhl. č. 626/2007 Z. z., Vyhl. č. 605/2008 Z. z., Vyhl. č. 254/2010 Z. z.  a Vyhl. č. 213/2017 Z. z. a 
Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb. 
  Východisková hodnota pozemku v okresnom meste Bytča je 9,96 eur/m

2
 a táto je upravená 

príslušnými koeficientmi, vzhľadom na polohu pozemku v obci, vybavenia inž. sieťami, obč. 
vybavenosťou. Pozemok je situovaný pri ul. Hlinická s priamym prístupom z uvedenej komunikácie, 
zastavaný obytným domom č. s. 1148, na rovinatom teréne, s veľmi dobrou možnosťou napojenia na 
verejné inž. siete a s veľmi dobrou dostupnosťou k prostriedkom verejnej hromadnej dopravy. 

Výber jednotlivých faktorov pre stanovenie Kpd je zrejmý z nasledovnej tabuľky.   
 
 

Parcela Druh pozemku Vzorec 
Spolu 

výmera [m2] 
Podiel 

Výmera 
podielu [m2] 

1742/30 zastavané plochy a nádvoria 298 298,00 449/8047 16,63 

 

 

Obec:     Bytča 

 

Východisková hodnota:  VHMJ = 9,96 €/m
2 

 

 

Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 

kS 

koeficient všeobecnej 
situácie 

4. centrá miest od 10 000 do 50 000 obyvateľov, obytné zóny miest nad 50 000 
obyvateľov, obytné zóny samostatných obcí v dosahu miest nad 50 000 
obyvateľov, prednostné oblasti vilových alebo rodinných domov v centre i 
mimo centra mesta, oblasti rekreačných stavieb v dôležitých centrách 
turistického ruchu, priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest nad 50 000 
obyvateľov 

1,20 
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kV 

koeficient intenzity využitia 

5. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie so štandardným 
vybavením, 
- rekreačné stavby na individuálnu rekreáciu, 
- nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport so 
štandardným vybavením 

1,00 

kD 

koeficient dopravných 
vzťahov 

3. pozemky v samostatných obciach, odkiaľ sa možno dostať prostriedkom 
hromadnej dopravy alebo osobným motorovým vozidlom do centra mesta do 
15 min. pri bežnej premávke, pozemky v mestách bez možnosti využitia 
mestskej hromadnej dopravy 

0,90 

kF 

koeficient funkčného 
využitia územia 

3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha) 1,20 

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 

2,00 

kR 

koeficient redukujúcich 
faktorov 

0. nevyskytuje sa 1,00 

 

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 1,20 * 1,00 * 0,90 * 1,20 * 1,50 * 2,00 * 1,00 3,8880 

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 9,96 €/m2 * 3,8880 38,72 €/m2 

Všeobecná hodnota pozemku v celosti VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 298,00 m2 * 38,72 €/m2 11 538,56 € 

Všeobecná hodnota podielu pozemku VŠH = Podiel * VŠHPOZ = 449/8047 * 11 538,56 € 643,82 € 
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III. ZÁVER 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 

Nehnuteľnosť:  Byt č. 2 v bytovom dome č. s. 1148 v k. ú. Veľká Bytča 
Názov :         Byt č. 2 v dome č. s. 1148 na parc. č. KN-C 1742/30 
Adresa :             014 01 Bytča, ul. Hlinická č. 1148/15  
Vlastník :           Jozef Pastúšek, Hlinická 1148, 014 01 Bytča              
Výpis z KN:     LV č. 3234 pre k. ú. Veľká Bytča  
 

2. OTÁZKY A ODPOVEDE 
 

Znaleckou úlohou bolo stanovenie VŠH bytu č. 2 v bytovom dome č. s. 1148 na parc. č. KN-C 
1742/30 k. ú. Veľká Bytča, evidované v LV č. 3234 pre k. ú. Veľká Bytča, podľa aktuálneho stavu v čase 
obhliadky a vypracovania tohto ZP.  
 

VŠH bola stanovená výpočtom podľa Vyh. MS SR č. 492/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 
a to metódou polohovej diferenciácie a táto je znaleckým odhadom jeho najpravdepodobnejšej ceny ku 
dňu 30.09.2019, ktorá by mala byť dosiahnutá na voľnom trhu s nehnuteľnosťami v podmienkach voľnej 
súťaže. 
 
 Všeobecná hodnota bola stanovená s využitím metodických postupov uvedených v prílohe č. 3 
vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.  
 

3. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Spoluvl. podiel Všeobecná hodnota [€] 

Stavby   

Byt č. 2 v bytovom dome č. s. 1148 na pozemku parc. č. KN-C 
1742/30  k. ú. Veľká Bytča 

1/1 42 868,70 

Pozemky   

 LV č. 3234 k. ú. Veľká Bytča - parc. č. 1742/30 (16,63  m2) 449/8047 643,82 

Všeobecná hodnota celkom  43 512,52 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene  43 500,00 

 

Slovom: Štyridsaťtritisícpäťsto Eur 

 

4. MIMORIADNE RIZIKÁ 
 

Neboli zistené žiadne.  

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa: 30.9.2019 Ing. Viktor Babka 
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IV. PRÍLOHY 
 

 

 Objednávka č. 89 

 LV č. 3234 

 Informatívna kópia z katastrálnej mapy 

 Výzva na umožnenie vykonania obhliadky nehnuteľnosti 

 Potvrdenie o veku bytového domu 

 Pôdorys bytu č. 2 

 Fotodokumentácia  
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
  

 

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 
vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. 910 056 zo dňa 19.12.1997 pre odbor: 
37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 
evidenčné číslo znalca 910 056. 
   
 
Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom 89/2019.  
 
 
Vyhlásenie podľa ods. 2 § 209 civilného sporového poriadku: 
(2) Ak je spolu so žalobou predložený súkromný znalecký posudok, ktorý má všetky zákonom predpísané 
náležitosti a obsahuje doložku o tom, že znalec si je vedomý následkov vedome nepravdivého 
znaleckého posudku, postupuje sa pri vykonávaní tohto dôkazu akoby išlo o znalecký posudok súdom 
ustanoveného znalca.  
 
Doložka nezaujatosti znalca :  
Prehlasujem, že znalecký posudok č. 89/2019 som vypracoval osobne, nestranne a nezaujato, podľa 
svojho najlepšieho svedomia a vedomia, na podklade predložených podkladov a dokladov poskytnutých 
objednávateľom a získaných znalcom z verejných zdrojov (internet), ako i informácií overených a 
doplnených šetrením pri obhliadke na mieste samom. Znalec si je vedomý následkov vedome 
nepravdivého znaleckého posudku. 
 
V prípade predloženia nových údajov, ktoré majú vplyv na závery znaleckého posudku, môže byť 
vypracované doplnenie znaleckého posudku podľa písm. a) ods. 4 § 18 vyhlášky č. 490/2004 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. 
 
 
 
 
 
  
                
V Žiline dňa: 30.09.2019                                                                                               Ing. Viktor Babka 

  
 

 


