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Vo veci: Odhad všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti  v k. ú. Rimavská Sobota, obci Rimavská 
Sobota,  okres Rimavská Sobota, vedenej na liste vlastníctva LV č. 3793 ako byt č.11 vo 

vchode č.20, v bytovom dome 18 b.j. ul. Školská súp. č. 880, na pozemku  parc. č. 

1180/126, so spoluvlastníckym podielom 5490/100091 na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu, na príslušenstve a k pozemku parc.č. 1180/126, ktorá je v podielovom 

spoluvlastníctve dlţníkov:  Vinceová Mária r. Ráczová, Bc., nar. 25.2.1965, Školská 

880/20, Rimavská Sobota, PSČ 979 01, SR v podiele 3/8, Nagyová Eva r. Ráczová, nar. 

21.08.1967, L.Svobodu 1751/29, Rimavská Sobota, PSČ 979 01, SR v podiele 3/8, Rácz Attila 

r. Rácz, nar. 08.09.1978, Školská 880/20, Rimavská Sobota, PSČ 979 01, SR v podiele 1/8 a 

Rácz Ladislav r. Rácz, nar. 12.11.1971, Školská 24/17, Rimavská Sobota, PSČ 979 01, SR v 

podiele 1/8, (ďalej len ako "Dlţník"), pre právny účel výkonu záloţného práva predajom 

zálohu na dobrovoľnej draţbe.  

 

Počet strán (z toho príloh):  Znalecký posudok obsahuje  strán ( z toho   príloh ) 
 

Počet odovzdaných vyhotovení:  Tri písomné a jedno elektronické vyhotovenie. 
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I. ÚVOD 
 

 

1. Úloha znalca: 
Podľa objednávky zn. K 63/2020 zo dňa 14.12.2020 zadávateľa FINLEGAL services, s.r.o., 

Štefánikova 23, 811 05 Bratislava,  je znaleckou úlohou stanoviť všeobecnú hodnotu 

nehnuteľnosti  v k. ú. Rimavská Sobota, obci Rimavská Sobota,  okres Rimavská Sobota, 

vedenej na liste vlastníctva LV č. 3793 ako byt č.11 vo vchode č.20, v bytovom dome 18 

b.j. ul. Školská súp. č. 880, na pozemku  parc. č. 1180/126, so spoluvlastníckym podielom 

5490/100091 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a k 

pozemku parc.č. 1180/126, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve dlţníkov:  Vinceová Mária 

r. Ráczová, Bc., nar. 25.2.1965, Školská 880/20, Rimavská Sobota, PSČ 979 01, SR v podiele 

3/8, Nagyová Eva r. Ráczová, nar. 21.08.1967, L.Svobodu 1751/29, Rimavská Sobota, PSČ 979 

01, SR v podiele 3/8, Rácz Attila r. Rácz, nar. 08.09.1978, Školská 880/20, Rimavská 

Sobota, PSČ 979 01, SR v podiele 1/8 a Rácz Ladislav r. Rácz, nar. 12.11.1971, Školská 

24/17, Rimavská Sobota, PSČ 979 01, SR v podiele 1/8, (ďalej len ako "Dlţník"), pre právny 

účel výkonu záloţného práva predajom zálohu na dobrovoľnej draţbe.  

 

2. Účel znaleckého posudku: 
Výkon zákonného záloţného práva v zmysle § 15 zákona NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve 

bytov a nebytových priestorov, predajom zálohu na dobrovoľnej draţbe podľa zákona 

č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných draţbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a 

notárskej činnosti (Notársky poriadok), v znení neskorších predpisov,    

 

3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu):  
14.01.2021 

 

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje:  19.01.2021 
 

5. Podklady na vypracovanie posudku: 

5.1 Podklady dodané zadávateľom: 
- Písomná objednávka pod zn. K 63/2020 zo dňa 14.12.2020 

- Projektová dokumentácia: nebola predloţená. Pouţitá je schéma podlaţí bytového domu, z 

archívu znalca.   

5.2 Získané znalcom :         
- Určenie veku obytného domu, vystavené 9.5.2008 MsBS RS - kópia z archívu znalca,   

- Zameranie podlahovej plochy bytu, vyhotovenie fotodokumentácie bytu č. 11 a spoločných 

priestorov vo vchode č.20 bytového domu,    

- Čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 3793, k.ú. a obec Rimavská Sobota, okres Rimavská  

Sobota, vyhotovený dňa 08.01.2021 cez katastrálny portál,   

- Kópia katastrálnej mapy, na parc. KN C č. 1180/126 v k.ú. a obci Rimavská Sobota, 

vyhotovená dňa 08.01.2021 cez katastrálny portál, 

  

6. Pouţité právne predpisy a literatúra: 
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení 

všeobecnej hodnoty,  v znení zmien a doplnkov,    

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

niektorých zákonov, v znení zmien a doplnkov,     

- Vyhláška MS SR 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,   

- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších 

predpisov. 

- Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z.z., 

ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných 

práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. 

- Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii 

stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy 

- Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje 

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, 

Ţilinská univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3 
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- Ţilinská univerzita v Ţiline, ÚSI Ţilina - Zborník prednášok zo seminára k vyhl. MS SR 

č. 492/2004 Z.z. v znení vyhl. MS SR č. 626/2007 Z.z., č. 605/2008 Z.z., č.47/2009 Z.z. a 

č.254/2010 Z.z.   

 

7. Definície posudzovaných veličín a pouţitých 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 súťaţe, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj 

predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, ţe 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 moţno 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 zníţený o hodnotu 

zodpovedajúcu výške opotrebovania. 

 

b)  Definície použitých postupov 

 

Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb  

Na stanovenie východiskovej hodnoty sú pouţité 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 2020. 

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

 

Stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb  

Na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb sa pouţívajú metódy: 

- Metóda porovnávania (Pri výpočte sa pouţíva transakčný prístup. Na porovnanie je 

potrebný súbor aspoň troch nehnuteľností a stavieb. Porovnanie treba vykonať na mernú 

jednotku (obstavaný priestor, zastavaná plocha, podlahová plocha, dĺţka, kus a pod.) s 

prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných objektov a ohodnocovaného objektu),  

- Kombinovaná metóda (Len stavby schopné dosahovať výnos formou prenájmu. Princíp metódy 

je zaloţený na váţenom 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 zaloţený na určení hodnoty koeficientu 

polohovej diferenciácie, ktorý sa uplatní na technickú hodnotu). 

Výber vhodnej metódy vykoná znalec.  

 

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov 

Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa používajú metódy: 

- Metóda porovnávania (Pri výpočte sa pouţíva 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 zaloţený na určení hodnoty koeficientu 

polohovej diferenciácie, ktorý sa uplatní na východiskovú hodnotu pozemkov). 

Výber vhodnej metódy vykoná znalec.  

 

8. Osobitné poţiadavky zadávateľa: 
Neboli vznesené. 
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II. POSUDOK 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 

 

a) Výber pouţitej metódy: 
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti je stanovená podľa prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 

Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Pouţitá je metóda polohovej diferenciácie. 

Pouţitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie je moţné, pretoţe stavba 

nie je schopná dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo moţné vykonať 

kombináciu. Porovnávaciu  metódu stanovenia všeobecnej hodnoty som vylúčil z dôvodu 

nedostatku podkladov o prevodoch nehnuteľností rovnakého alebo podobného typu, 

uskutočnených v danej lokalite a v danom čase.  

Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtového ukazovateľa na 1 m
2
 

podlahovej plochy bytu, publikovaný v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a 

stavieb (ISBN 80-7100-827-3), kde základná hodnota rozpočtového ukazovateľa bytu je 325,30 

EUR/m2 ( 9800 Sk/m2  ) podlahovej plochy bytu vrátane príslušenstva bytu v byte a mimo 

bytu. Reprodukčná hodnota je upravená koeficientmi zvislej nosnej konštrukcie, 

koeficientom vplyvu vybavenosti stavby a bytu, koeficientom cenovej úrovne a koeficientom 

územných vplyvov. Koeficient cenovej úrovne je stanovený podľa posledných známych 

štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 3.štvrťrok 2020 (kcu=2,638), uverejnený 

Štatistickým úradom SR.  

 

b) Vlastnícke a evidenčné údaje :         

Podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 3793,  pre k.ú. Rimavská Sobota,   obec Rimavská Sobota, 

okres Rim. Sobota, vytvoreného dňa 08.01.2021 cez katastrálny portál:  
 

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

 

- parc. č. 1094/258 o výmere 342 m
2
, druh Zastavané plochy a nádvoria, spôsob vyuţitia  15, 

umiestn. pozemku 1,   

Legenda:  

Kód spôsobu vyuţívania pozemku:   

15 - Pozemky, na ktorých sú postavené bytové budovy označené súpisným číslom  

Kód umiestnenia pozemku 

1- Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

 

                                    Stavby 

 

- súp. č. 880 na parc. č. 1180/126, druh stavby - 9, popis - 18 b.j ul. Školská,  

umiestnenie 1  

Legenda:  

Kód druhu stavby 

9 - Bytový dom 

Kód umiestnenia stavby  

1 - Stavba postavená na zemskom povrchu 

 

                                Byty a nebytové priestory 

 

Časť B:  Vlastníci a iné oprávnené osoby 
Byty  

Vchod: 20              prízemie        Byt č.:  11  
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a 

spoluvlastnícky podiel k pozemku:             5490/100091 

 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

26. Vinceová Mária r. Ráczová, Bc., Školská 880/20, Rimavská Sobota, PSČ 979 01, SR 

Dátum narodenia:   25.02.1965 

Spoluvlastnícky podiel:  3/8 

Poznámka 

Poznamenáva sa upovedomenie na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záloţného práva 
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na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Košice (JUDr. Peter Molnár, PhD.) na byt č. 11, 

podľa EX 3986/16 (P 243/2017), zapísané dňa 07.04.2017 - 455/17 

Poznámka 

Oznámenie o začatí výkonu záloţného práva formou dobrovoľnej draţby od Finlegal services, 

s.r.o., Štefánikova 23, 811 05 Bratislava na byt č. 11, podľa K 63/2020 (P 313/2020), 

zapísané dňa 11.11.2020 - 1480/2020  

Titul nadobudnutia  

Osvedčenie 3D 386/2016 (Z 3452/2016) - 1768/2016; 

Uznesenie 3D 547/2018 (Z 4027/2019) - 2301/19; 

 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

27. Nagyová Eva r. Ráczová, L.Svobodu 1751/29, Rimavská Sobota, PSČ 979 01, SR 

Dátum narodenia :   21.08.1967 

Spoluvlastnícky podiel:  3/8 

Poznámka 

Oznámenie o začatí výkonu záloţného práva formou dobrovoľnej draţby od Finlegal services, 

s.r.o., Štefánikova 23, 811 05 Bratislava na byt č. 11, podľa K 63/2020 (P 313/2020), 

zapísané dňa 11.11.2020 - 1480/2020 

Titul nadobudnutia  

Osvedčenie 3D 386/2016 (Z 3452/2016) - 1768/2016; 

Uznesenie 3D 547/2018 (Z 4027/2019) - 2301/19; 

 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

28. Rácz Attila r. Rácz, Školská 880/20, Rimavská Sobota, PSČ 979 01, SR 

Dátum narodenia :   08.09.1978 

Spoluvlastnícky podiel:  1/8 

Poznámka 

Poznamenáva sa upovedomenie na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záloţného práva na 

nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.) na byt 

č. 11, podľa EX 2177/2011/Ta (P 214/2017), zapísané dňa 3.04.2017 - 426/2017 

Poznámka 

Oznámenie o začatí výkonu záloţného práva formou dobrovoľnej draţby od Finlegal services, 

s.r.o., Štefánikova 23, 811 05 Bratislava na byt č. 11, podľa K 63/2020 (P 313/2020), 

zapísané dňa 11.11.2020 - 1480/2020 

Titul nadobudnutia  

Osvedčenie 3D 386/2016 (Z 3452/2016) - 1768/2016; 

 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

29. Rácz Ladislav r. Rácz, Školská 24/17, Rimavská Sobota, PSČ 979 01, SR 

Dátum narodenia :   12.11.1971 

Spoluvlastnícky podiel:  1/8 

Poznámka 

Oznámenie o začatí výkonu záloţného práva formou dobrovoľnej draţby od Finlegal services, 

s.r.o., Štefánikova 23, 811 05 Bratislava na byt č. 11, podľa K 63/2020 (P 313/2020), 

zapísané dňa 11.11.2020 - 1480/2020 

Titul nadobudnutia  

Osvedčenie 3D 386/2016 (Z 3452/2016) - 1768/2016; 

 

Časť C: Ťarchy      

Por. č.: 26 

Exekučné záloţné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Orange Slovensko, a.s., 

Metodova 8, 821 08 Bratislava od Exekútorského úradu Košice (JUDr. Peter Molnár, PhD.) na 

byt č. 11, podľa EX 3986/16 (Z 1724/2017), zapísané dňa 15.05.2017 - 664/17 

Por. č.: 26 

Exekučné záloţné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného AB 1 B. V., Strawinskylaan 

933, Amsterdam od Exekútorského úradu Bratislava (JUDr. Kamil Líška) na byt č. 11, podľa 

EX 1750/2016 - 24 (Z 2534/2017), zapísané dňa 12.7.2017 - 1015/2017 

Por. č.: 27 

Exekučné záloţné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Prvá stavebná sporiteľňa, 

a.s., Bajkalská 30, Bratislava - Ruţinov od Exekútorského úradu Zvolen (Mgr. Pavel Mika) 

na byt č. 11, podľa 305EX 76/19-65 (Z 2689/2019), zapísané dňa 30.7.2019 - 1380/2019 

Por. č.: 27 

Exekučné záloţné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného AB 1 B. V., Strawinskylaan 

933, Amsterdam od Exekútorského úradu Bratislava (JUDr. Kamil Líška) na byt č. 11, podľa 

EX 1750/2016 - 24 (Z 2534/2017), zapísané dňa 12.7.2017 - 1015/2017 

Por. č.: 28 

Exekučné záloţné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Dôvera zdravotná poisťovňa, 

a.s., Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava od Exekútorského úradu Bratislava (JUDr. Eva 
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Falisová) na byt č.11, podľa EX 7184/17 - 8 MV (Z 1989/2017), zapísané dňa 01.06.2017 - 

779/17 

 

Iné údaje: 
Por. č.: 28 

Zrušenie exekúcie EX 179/2014/ZL (Z 3801/2017) - 1651/2017; 

Por. č.: 28 

Zrušenie exekúcie EX 865/202/BR (Z 2935/2020) - 912/2020; 

 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

 

c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia: 
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 14.01.2021 za účasti 

spoluvlastníka nehnuteľnosti p. Rácza Attilu, ktorý mi sprístupnil byt č.11. Zameranie 

bolo vykonané dňa 14.0.2021. Fotodokumentácia vyhotovená dňa 14.01.2021.  

 

d) Technická dokumentácia: 
Stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie a odsúhlasená projektová dokumentácia  stavby 

bytového domu, mi neboli predloţené. Ako výkresovú dokumentáciu skutkového stavu som 

pouţil situačné  plány podlaţí z archívu znalca. Obhliadkou som zistil, ţe byt je v 

pôvodnom dispozičnom usporiadaní, v súlade so situačným plánom podlaţí. Pre zdokladovanie 

skutkového stavu nehnuteľnosti, bol byt kontrolne premeraný a vybavenie zdokumentované 

fotodokumentáciou.   Skutkový stav nehnuteľnosti  je v prílohe znaleckého posudku.   

  

e) Údaje katastra nehnuteľností: 
Znalcom získané údaje z katastra nehnuteľností boli porovnané so skutočným stavom. 

Ohodnocovaná nehnuteľnosť, tvorená spoluvlastníckym podielom 5490/100091 k pozemku pod 

stavbou parc. č. 1180/126 a bytom č.11 s príslušenstvom a pivnicou č. 11 v suteréne, vo 

vchode č.20 v bytovom dome súp. č. 880 na ul. Školskej v Rim. Sobote, je zapísaná v 

popisnom operáte evidencie nehnuteľností v liste vlastníctva č. 3793. Bytový dom č.s. 880, 

s pozemkom pod stavbou, je zakreslený v geodetickom operáte evidencie nehnuteľností, v 

katastrálnej mape. Šetrením podkladov bolo zistené, ţe ohodnocovaná nehnuteľnosť je 

vlastnícky vysporiadaná. Vek stavby som prevzal z archívu znalca, podľa archivovaného 

určenia veku vystaveného správcom bytového domu MsBS Rim. Sobota dňa 09.05.2008.   

 

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

1.Byt č.11 v 18 b.j. Školská súp. č. 880 na parc. KN C č. 1180/126, vrátane 

spoluvlastníckeho podielu 5490/100091 k spoločným častiam a spoločným zariadeniam domu, na 

príslušenstve,    

Pozemky: 

2.Spoluvlastnícky podiel 5490/100091 k pozemku parc. KN C č. 1180/126, druh Zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 438 m
2
,   

                    

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

 

 

 

2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 
 

2.1 BYTY 

2.1.1 Byt č. 11 v 18 b.j. č.s. 880,  na parc. KN C č. 1180/126   
 

A/ Stavebný popis stavby: 
Byt č. 11 je situovaný na vyvýšenom prízemí, vo vchode č. 20 dvojposchodového bytového 

domu súp. č. 880, ul. Školská, Rimavská Sobota. Byt je priamo prístupný z podesty 
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schodiskového priestoru. Nachádza sa v staršej KBV v zastavanom území mesta, na hlavnej 

ulici prechádzajúcej od S na J naprieč mestom. Dom je podpivničený a zastrešený krovom 

valbového tvaru s novou krytinou z ťaţkej pálenej resp. betónovej škridly.  V suteréne  

nachádzajú pivnice vlastníkov bytov a spoločné zariadenia domu. Jedná sa o tradičnú 

murovanú stavbu bytového domu, typizovaného konštrukčného systému  zo 60 - tych rokov 20 

storočia. Svetlá výška podlaţia je 2,63 m. Stropy sú ţelezobetónové s rovným podhľadom. 

Schody sú ţ. b. schodnicové, s povrchovou úpravou z brúseného terazza. Stavba je napojená 

na centrálny zdroj tepla a TÚV z centrálnej kotolne. Údrţba stavby je pravidelná a 

primeraná, bez zjavných nedostatkov.  Jednotlivé prvky PDŢ nevykazujú vizuálne poruchy. 

Dom bol postavený v roku 1962. Vzhľadom na jeho súčasný stavebno-technický stav 

(zateplenie domu cca. pred 3 rokmi, spojené s výmenou výplne okenných otvorov, strešnej 

krytiny, klampiarskych výrobkov a bleskozvodu), jeho základnú ţivotnosť budem predpokladať 

120 rokov. 

 

B/ Popis bytu: 
Dispozícia bytu: 

- 2 izby, kuchyňa, predizba, WC, kúpelňa,  

Príslušenstvo mimo bytu:  

- 2 pivnice v suteréne domu.  

 

Byt je po celkovej rekonštrukcii, štandardného vyhotovenia, ktorá bola vykonaná cca. pred 

15  aţ 20 rokmi. Napojený je na vodovodnú, kanalizačnú, elektrickú, plynovú prípojku a na 

teplonosnú prípojku.  V rámci rekonštrukcie bolo zrealizované: 

- nové rozvody teplej a studenej vody, zemného plynu a el. inštalácie (v jadre). Bytové 

jadro je pôvodné, prefabrikované. V kúpeľni sú nové zariaďovacie predmety - rohový 

sprchový box (poškodené posuvné dvere) a keramické umývadlo. Vo WC je splachovací Combi 

záchod. V kuchyni je typizovaná kuchynská linka z materiálov na báze dreva rozv. dl. 1,80 

m, s nerezovým drezom a plynový sporák s elektrickou  rúrou, bez odsávača pár. Všetky 

vodovodné batérie sú nerezové pákové, v sprchovom boxe so sprchovou hlavicou. V izbách je 

plávajúca laminátová podlaha. V predizbe, kúpeľni,  WC a kuchyni  je keramická dlaţba. 

Okná sú plastové, so zasklením izolačným dvojsklom a kovovými ţalúziami. Vnútorné dvere sú 

pôvodné, hladké plné a čiastočne presklené, v lisovaných oceľových  zárubniach. Keramický 

obklad stien je v prevaţnej časti kúpeľne, na stenách výšky nad 1,35 m (po strop), vo WC 

výšky nad 1 m a v kuchyni nad pracovnou doskou linky. Drevený obklad stien je na bytovom 

jadre, v chodbičke do kuchyne, Tento obklad je poškodený.  Ústredné kúrenie v byte je 

teplovodné s liatinovými článkovanými  radiátormi.   

Spoločné časti domu: 
- základy, strecha, povala, obvodové múry, vchody, chodby, schodiská, priečelia, vodorovné 

nosné, izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.  

Spoločné zariadenia domu: 
- spoločné miestnosti v suteréne, rozvody STA, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, 

teplonosné, elektrické, plynové, telefónne prípojky a to aj v prípade ak sú umiestnené 

mimo domu a slúţia výlučne tomuto domu v ktorom sa byt nachádza.   

Kategória bytu: Byt I. kategórie. 
Byt I. kategórie je podľa vyhlášky č.60/1964 Zb. byt s ústredným ( diaľkovým ) vykurovaním 

a s úplným alebo čiastočným základným príslušenstvom. Úplným základným príslušenstvom sa 

rozumie kúpeľňa, prípadne kúpeľňový alebo sprchovací kút a splachovací záchod. Základné 

príslušenstvo bytu I. a II. kategórie sa povaţuje za jeho súčasť ak je priamo v byte pod 

uzavretím alebo i mimo bytu, avšak v rovnakom podlaţí a uţíva ho výhradne len uţívateľ 

bytu. Byty so spoločným základným príslušenstvom sa zaradia do II. kategórie ak sú 

ústredne (diaľkovo) vykurované alebo do IV. kategórie ak nie sú ústredne ( diaľkovo ) 

vykurované.              

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 

JKSO: 803 1 Domy obytné typové s celoštátne neunifikovanými konštrukč. sústavami (mimo 

sústav to ) 

KS: 112 2 Trojbytové a viacbytové budovy 

 

PODLAHOVÁ PLOCHA 

 

Názov miestnosti a výpočet 
Podlahová plocha 

[m2] 

Obytná plocha:  
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Obývacia izba 4,92*3,41 16,78 

Spálňa 4,98*3,18 15,84 

Príslušenstvo: 0,00 

Kuchyňa  2,37*3,20+(1,47*0,30-0,62*0,81)+1,60*1,40 9,76 

Predizba 3,50*1,10   3,85 

Kúpelňa 1,34*1,44 1,93 

WC 0,89 * 1,0 0,89 

Pivnice v suteréne  1,13*2,71+1,08*2,58 5,85 

Vypočítaná podlahová plocha 54,90 

 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 

 

Rozpočtový ukazovateľ:  RU = 9800 / 30,1260 = 325,30 Eur/m
2
 

Koeficient konštrukcie:  kK = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov) 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,638 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,02 

Počet izieb: 2 

 

 

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu 
 

Čísl

o 
Názov 

Cenový 

podiel RU 

[%] cpi 

Koef. 

štand. 

ksi 

Úprava 

podielu 

cpi * 

ksi 

Cenový 

podiel 

hodnotene

j stavby 

[%] 

Pošk. [%] 

Výsledný 

podiel 

prvku na 

pošk. [%] 

 Spoločné priestory       

1 Základy vrát. zemných prác 5,00 1,00 5,00 4,78 0 0,00 

2 Zvislé konštrukcie 18,00 1,10 19,80 18,94 0 0,00 

3 Stropy 8,00 1,00 8,00 7,65 0 0,00 

4 Schody 3,00 1,00 3,00 2,87 0 0,00 

5 Zastrešenie bez krytiny 5,00 1,00 5,00 4,78 0 0,00 

6 Krytina strechy 2,00 1,00 2,00 1,91 0 0,00 

7 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 0,96 0 0,00 

8 Úpravy vonk. povrchov 3,00 2,00 6,00 5,74 0 0,00 

9 Úpravy vnút. povrchov 2,00 1,00 2,00 1,91 0 0,00 

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

11 Dvere 0,50 1,00 0,50 0,48 0 0,00 

12 Okná 5,00 1,50 7,50 7,17 0 0,00 

13 Povrchy podláh 0,50 1,00 0,50 0,48 0 0,00 

14 Vykurovanie 2,50 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

15 Elektroinštalácia 2,00 1,00 2,00 1,91 0 0,00 

16 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 0,96 0 0,00 

17 Vnútorný vodovod 2,00 1,00 2,00 1,91 0 0,00 

18 Vnútorná kanalizácia 2,00 1,00 2,00 1,91 0 0,00 

19 Vnútorný plynovod 1,00 1,00 1,00 0,96 0 0,00 



Znalec: Ing. Milan Valigurský číslo posudku: 2/2021 

Strana 9 

20 Výťahy 2,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

21 Ostatné 2,00 1,00 2,00 1,91 0 0,00 

 Zariadenie bytu       

22 Úpravy vnút. povrchov 4,00 1,00 4,00 3,83 0 0,00 

23 Vnútorné ker. obklady 1,00 1,00 1,00 0,96 5 0,05 

24 Dvere 2,00 1,00 2,00 1,91 0 0,00 

25 Povrchy podláh 2,50 1,10 2,75 2,63 0 0,00 

26 Vykurovanie 2,50 1,00 2,50 2,39 0 0,00 

27 Elektroinštalácia 3,00 1,00 3,00 2,87 0 0,00 

28 Vnútorný vodovod 1,00 1,00 1,00 0,96 0 0,00 

29 Vnútorná kanalizácia 1,00 1,00 1,00 0,96 0 0,00 

30 Vnútorný plynovod 0,50 1,00 0,50 0,48 0 0,00 

31 Ohrev teplej vody 2,00 1,00 2,00 1,91 0 0,00 

32 Vybavenie kuchýň 2,00 1,00 2,00 1,91 5 0,10 

33 Vnút.hyg.zariad.vrátane WC 4,00 1,50 6,00 5,74 10 0,57 

34 Bytové jadro bez rozvodov  4,00 1,00 4,00 3,83 0 0,00 

35 Ostatné 2,50 1,00 2,50 2,39 0 0,00 

 Spolu 100,00  104,55 100,00  0,72 

 

Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 104,55 / 100 = 1,0455 

Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kK * kV * kM [Eur/m
2 
] 

 VH = 325,30 Eur/m
2
 * 2,638 * 0,939 * 1,0455 * 1,02 

 VH = 859,31 Eur/m
2
 

 

TECHNICKÝ STAV 

 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením ţivotnosti odborným odhadom 

 

Názov 
Začiatok 

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

Byt č. 11 v 18 b.j. 

č.s. 880,  na parc. 

KN C č. 1180/126   

1962 59 61 120 49,17 50,83 

 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [Eur] 

Východisková hodnota 

nepoškodeného bytu 
859,31 Eur/m

2
 * 54,9m

2
 47 176,12 

Poškodenosť  -0,72 % z 47 176,12 Eur -339,67 

Východisková hodnota  46 836,45 

Technická hodnota 50,83% z 46 836,45 Eur 23 806,97 

Poškodenosť stavby: (47 176,12Eur - 46 836,45Eur) / 47 176,12Eur * 100 % = 0,72 % 
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3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

a). Analýza polohy nehnuteľností:         
Ohodnocovaná  nehnuteľnosť, byt č.11 s príslušenstvom, sa nachádza v zastavanom  území 

mesta Rimavská Sobota, k.ú. Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota,  v  okresnom meste v 

jeho zastavanej časti so zmiešaným účelom - bývanie, sluţby, obchodná sieť ( prevaţuje 

funkcia bývania ). Nehnuteľnosť je priamo prístupná z miestnej komunikácie na ul. Mládeţe. 

Mesto Rimavská Sobote je  s počtom obyvateľov nad 15 000 (cca. 24 000). Trh s 

nehnuteľnosťami - dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe. Poloha bytového domu  obci - 

vzťah k centru obce - hlavná ulica v meste,  časti obce vhodné k bývaniu. Súčasný 

technický stav bytu - byt bol v nespresnenej minulosti (cca. 15 aţ 20 rokov) kompletne 

zrekonštruovaný, bez výmeny prefabrikovaného bytového jadra. Prevládajúca zástavba v 

bezprostrednom okolí bytového dome - objekty na bývanie, občianskej vybavenosti a sluţieb. 

Príslušenstvo bytového domu - práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť pre bicykle. 

Príslušenstvo bytu - neobývaný byt so zanedbanou  údrţbou, s čiastočne poškodeným 

sprchovým kútom a vnútorných obkladov stien (v kuchyni). Pracovné moţnosti obyvateľstva - 

miera nezamestnanosti - obmedzené pracovné moţnosti v mieste, nezamestnanosť do 20 %. 

Skladba obyvateľstva v obytnom dome (sídlisku) - priemerná hustota obyvateľstva v 

sídlisku, obytné domy do 20 bytov. Orientácia miestností byt k svetovým stranám - 

orientácia obytných miestností čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná. Umiestnenie bytu v 

bytovom dome - byt v krajnej sekcii, na vyvýšenom prízemí. Počet bytov vo vchode - 9 

bytov. Doprava v okolí  bytového domu -   autobus a miestna doprava v dosahu do 10 minút. 

Občianska vybavenosť v blízkosti domu alebo v dosahu -  sluţby (MsB), základná škola, 

obchody (potraviny a predajne priemyselného tovaru). Prírodná lokalita v bezprostrednom 

okolí stavby -  ţiadne prírodné útvary v bezprostrednom okolí, les, park,  vo vzdialenosti 

nad 1000 m. Kvalita ţivotného prostredia v bezprostrednom okolí stavby - beţná hlučnosť a 

prašnosť od dopravy.  Názor znalca - jedná sa o problematický byt (neobývaný, bez údrţby a 

zaťaţený viacerými exekúciami (viď. zápisy v časti: C  LV). Podľa obhliadky je bytový dom 

dobre udrţiavaný (nová strešná krytina a klampiarske výrobky strechy, zateplenie stien), 

bez zjavných nedostatkov a bez poškodenia hlavných konštrukcií - PDŢ.     

 

b).Analýza vyuţitia nehnuteľností: 
Oceňovaná nehnuteľnosť, byt č.11 a jej spoluvlastnícky podiel k bytovému domu s 18 bytmi a 

príslušenstvom, slúţi na bývanie jednej rodiny. Iné moţnosti jej vyuţitia v súčasnosti nie 

sú. V budúcnosti sa, vzhľadom na polohu bytového domu, nevylučujuce ani moţnosť vyuţitie 

bytu na nebytové účely - kancelárie.   

 

c). Analýza prípadných rizík spojených s vyuţívaním nehnuteľností: 
Podľa čiastočného výpisu z katastra nehnuteľností z LV č.3793,  pre k.ú. a  obec Rimavská 

Sobota,  na nehnuteľnosti viaznu ťarchy exekučných záloţných práv, na vlastnícke práva 

spoluvlastníkov pod por.č.: 26,27,28, zapísané   v časti C: Ťarchy. Právny stav 

nehnuteľnosti evidovaný v KN  je v súlade so skutkovým stavom. Riziká ovplyvňujúce jej 

priame vyuţitie spočívajú v exekučných ťarchách. Prístup k nehnuteľnosti je z miestnej 

komunikácie  bez obmedzenia,  napojenie na existujúce rozvodné siete je bez obmedzenia. 

 

 

 

3.1 STAVBY 
 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 

3.1.1.1  BYTY 

Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie: 
 

Všeobecnú hodnotu stavieb stanovujem úpravou technickej hodnoty stavieb koeficientom 

predajnosti zohľadňujúcim vplyvy podmienok miestneho trhu.  Na určenie koeficientu 

polohovej diferenciácie boli pouţité metodické postupy obsiahnuté v metodike USI. Princíp 

je zaloţený na určení hodnoty priemerného koeficientu predajnosti v nadväznosti na 

lokalitu a druh nehnuteľností, z ktorého sa určia čiastkové koeficienty pre jednotlivé 
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kvalitatívne triedy. Pouţité 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 kaţdé polohové kritérium určený svoj vplyv na hodnotu (váhu).  

Vzhľadom k lokalite a charakteru nehnuteľnosti - okresné mesto s počtom obyvateľov nad 

15000, lokalita zmiešanej mestskej zástavby - rodinné domy, bytové domy, prevádzky 

predajní, základná škola, stanovujem počiatočný priemerný koeficient predajnosti, 

odzrkadľujúci súčasný stav predajnosti objektov na bývanie v danej lokalite vo výške 0,60 

a následne jeho okrajové polohy interpoláciou od -90 % aţ do + 200 %. Odporúčané rozpätie 

pre priemerný koeficient predajnosti, je podľa pouţitej Metodiky USI Ţilina 2001, 

odporúčané v rozpätí od 0,4 do 0,5. Toto rozpätie uţ však nezodpovedá súčasnej situácii na 

trhu s obdobnými nehnuteľnosťami, preto som ho volil vo výške 0,6, v zmysle odporúčaní v 

časopise Znalectvo 3/2003, str. 48-51, kde pre opotrebenie ohodnocovanej nehnuteľnosti 49 

% je odporúčaný koeficient do 0,7.           

 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,6 

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,600 + 1,200) 1,800 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 1,200 

III. trieda Priemerný koeficient 0,600 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,330 

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,600 - 0,540) 0,060 

 

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:  
 

Čí

sl

o 

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. 0,600 10 6,00 

2 
Poloha byt. domu v danej obci - vzťah k 

centru obce 
    

 
časti obce, mimo obchodného centra, hlavných 

ulíc a vybraných sídlisk 
II. 1,200 30 36,00 

3 Súčasný technický stav bytu a bytového domu     

 
nehnuteľnosť nevyţaduje opravu, len beţnú 

údrţbu 
II. 1,200 7 8,40 

4 
Prevládajúca zástavba  v bezprostr. okolí  

byt. domu 
    

 

objekty pre bývanie, občianskej vybavenosti a 

sluţieb, bez zázemia (ihriská, parkoviská a 

pod.) 

II. 1,200 5 6,00 

5 Príslušenstvo bytového domu     

 
práčovňa a sušiareň alebo kočikáreň a 

miestnosť pre bicykle 
IV. 0,330 6 1,98 

6 Vybavenosť a príslušenstvo bytu     

 

komplexne rekonštruovaný byt so štandardným 

vybavením, alebo v novostavbe so štandardným 

vybavením 

II. 1,200 10 12,00 

7 
Pracovné možnosti obyvateľstva - miera 

nezamestnanosti  
    

 
obmedzené pracovné moţnosti v dosahu dopravy 

nad 30 minút, nezamestnanosť do 20 %t 
IV. 0,330 8 2,64 

8 Skladba obyvateľstva v obytnom dome -     
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sídlisku 

 
priemerná hustota obyvateľstva v sídlisku - 

obytné domy do  20 bytov 
II. 1,200 6 7,20 

9 
Orientácia obytných miestností k svetovým 

stranám 
    

 
orientácia obytných miestností čiastočne 

vhodná a čiastočne nevhodná 
III. 0,600 5 3,00 

10 Umiestnenie bytu v bytovom dome     

 byt na prízemí, alebo na 7 a vyššom podlaţí III. 0,600 9 5,40 

11 Počet bytov vo vchode - v bloku     

 počet bytov vo vchode: do 10 bytov II. 1,200 7 8,40 

12 Doprava v okolí bytového domu     

 
ţeleznica, autobus a miestna doprava - v 

dosahu do 10 minút 
II. 1,200 7 8,40 

13 Občianska vybavenosť v okolí bytového domu     

 

pošta, základná škola, zdravotné stredisko, 

kultúrne zariadenie, základná obchodná sieť a 

základné sluţby 

III. 0,600 6 3,60 

14 
Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí 

bytového domu 
    

 
les, vodná nádrţ, park, vo vzdialenosti nad 

1000 m 
IV. 0,330 4 1,32 

15 
Kvalita život. prostr. v bezprostred. okolí 

byt. domu 
    

 beţný hluk a prašnosť od dopravy II. 1,200 5 6,00 

16 Názor znalca     

 problematický byt IV. 0,330 20 6,60 

 Spolu   145 122,94 

 

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV 

 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej 

diferenciácie 
kPD = 122,94/ 145 0,848 

Všeobecná hodnota 
VŠHB = TH * kPD = 23 806,97 Eur * 

0,848 
20 188,31 Eur 

 

 

 

3.2 POZEMKY 
 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 

3.2.1.1 POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 
Ohodnocovaný podiel z pozemku parcela č. 1180/126, zapísaný na liste vlastníctva č.3793 - 

čiastočný, pre k.ú. a obec Rimavská Sobota, je zastavaný obytným domom súp. č. 880 s 

príslušenstvom. Druh pozemku je zastavaná plocha a nádvorie  výmere 438 m
2
. Podiel 

"dlţníka"  ohodnocovaného bytu z pozemku je 5490/100091. Pozemok sa nachádza v intraviláne 
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mesta Rimavská Sobota, v lokalite zmiešaného mestského bývania - obytné domy, rodinné 

domy, obchody, sluţby, školy. Mesto je s počtom obyvateľov nad 15000. Domy v predmetnej 

lokalite sú štandardného vybavenia, staršieho dátumu výstavby. Dopravné vzťahy - pozemky 

sú v území v blízkosti  autobusovej dopravy s dostupnosťou do centra mesta autom do 10 

min. Obchodná alebo priemyslová poloha - pozemky sú v obytnej zóne. Pripravenosť pozemku 

na výstavbu - zastavaná plocha a nádvorie s veľmi dobrou technickou vybavenosťou ( verejné 

rozvody elektriky, vody, plynu, kanalizácia, teplovod, telefón, internet ). Povyšujúce - 

dobrá poloha v meste. Redukujúce faktory -  neboli zistené.      

Parcela Druh pozemku Vzorec 

Spolu 

výmera 

[m2] 

Podiel 

Výmera 

podielu 

[m2] 

1180/126 zastavané plochy a nádvoria 438 438,00 
5490/10009

1 
24,02 

 

Obec:     Rimavská Sobota 

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

 

Označenie a názov 

koeficientu 
Hodnotenie 

Hodnota 

koeficien

tu 

kS 

koeficient 

všeobecnej situácie 

3. obytné časti obcí a miest od 5 000 do 10 000 obyvateľov 

a rekreačné oblasti pre individuálnu rekreáciu, centrá 

obcí do 5 000 obyvateľov, obytné zóny na predmestiach a 

priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest do 50 000 

obyvateľov, obytné zóny samostatných obcí v dosahu miest 

do 50 000 obyvateľov 

1,00 

kV 

koeficient intenzity 

vyuţitia 

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 

4. pozemky v mestách s moţnosťou vyuţitia mestskej 

hromadnej dopravy 
1,00 

kF 

koeficient funkčného 

vyuţitia územia 

2. zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti 

(obchodná poloha a byty ) 
1,20 

kI 

koeficient 

technickej 

infraštruktúry 

pozemku 

4. veľmi dobrá vybavenosť (moţnosť napojenia na viac ako 

tri druhy verejných sietí) 
1,40 

kZ 

koeficient 

povyšujúcich 

faktorov 

2. obchodné pozemky v miestach so silným turistickým 

ruchom, ak to nebolo zohľadnené v koeficiente kS 
2,00 

kR 

koeficient 

redukujúcich 

faktorov 

0. nevyskytuje sa 1,00 

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 

 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej 

diferenciácie 

kPD = 1,00 * 1,00 * 1,00 * 1,20 * 1,40 

* 2,00 * 1,00 
3,3600 

Jednotková hodnota pozemku 
VŠHMJ = VHMJ * kPD = 9,96 Eur/m

2
 * 

3,3600 
33,47 Eur/m

2
 

Všeobecná hodnota pozemku v 

celosti 

VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 438,00 m
2
 * 33,47 

Eur/m
2
 

14 659,86 Eur 

Všeobecná hodnota podielu 

pozemku 

VŠH = Podiel * VŠHPOZ = 5490/100091 * 

14 659,86 Eur 
804,09 Eur 
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III. ZÁVER 
 

 

1. OTÁZKY A ODPOVEDE 
 

Znaleckou úlohou bolo stanoviť všeobecnú hodnotu bytu č. 11, so spoluvlastníckym podielom 

5490/100091 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a na príslušenstve bytového 

domu č. s. 880 a spoluvlastníckym podielom k pozemku parc. CKN č. 1180/126,  k.ú. Rimavská 

Sobota, obec Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota. 

 

Všeobecná hodnota bola stanovená s vyuţitím 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 

[Eur] 

Stavby   

Byt č. 11 v 18 b.j. č.s. 880,  na parc. KN C 

č. 1180/126   
1/1 20 188,31 

Pozemky   

 Pozemok pod bytovým domom   - parc. č. 1180/126 

(24,02  m
2
) 

5490/100091 804,09 

Všeobecná hodnota celkom  20 992,40 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene  21 000,00 

SKK   632 646,00 

 

Slovom: Dvadsaťjedentisíc Eur 
Konverzný kurz 1 Eur = 30,1260 SKK 

 

 

4. MIMORIADNE RIZIKÁ 
 

Okrem tiarch uvedených v liste vlastníctva, z listu vlastníctva a v teréne neboli zistené 

iné mimoriadne riziká, spojené s uţívaním nehnuteľnosti.  

 

 

 

V Rimavskej Sobote  dňa 19.01.2021  

 

 

                                                                 Ing. Milan Valigurský 
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IV. PRÍLOHY 
 

 

- Písomná objednávka pod zn. K 63/2020 z 14.12.2020 -                                1xA4,  

- Čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 3793, k.ú. Rimavská Sobota, obec Rimavská Sobota, 

okres Rimavská  Sobota, vytvorená dňa 08.01.2021 cez katastrálny portál -            3xA4,   

- Informatívna kópia z mapy na parc. KN C č. 1180/126, k.ú. Rimavská Sobota, obec Rimavská 

Sobota, vytvorená dňa 08.01.2021 cez katastrálny portál -                            1xA4,   

- Projektová dokumentácia:  

  - Situačný plán podlaţia (1.NP a 1.PP), s nameranou podl. plochou -                1xA4,    

- Potvrdenie správcu bytového domu MsBS Rimavská Sobota, z 9.5.2008 -                1xA4,        

- Fotodokumentácia ohodnocovanej nehnuteľnosti -                                     1xA4, 

 

Prílohy spolu:                   Počet príloh: 6 ks;                 Počet strán:    8xA4.  
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V. ZNALECKÁ DOLOŢKA 
  

 

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

prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor 

Stavebníctvo a odvetvia Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo 

znalca: 914 156. 

 

Znalecký úkon je v denníku zapísaný pod poradovým číslom 2/2021. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Ing. Milan Valigurský  

  

  

 

 


