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I. ÚVOD 

 
1. Úloha znalca:  

Stanovenie všeobecnej hodnoty bytu č. 26 na 1. poschodí bytového domu č. súp. 102 s podielom na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu  na Okružnej ulici č. 102/B v Čadci, obec 
Čadca, okres Čadca, kraj Žilinský. 
   
2. Účel znaleckého posudku: 
Dobrovoľná dražba 
   
3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebno technického stavu): 
  13.09.2019 
   
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 24.09.2019 
   
5. Podklady na vypracovanie posudku:          
5.1 Dodané zadávateľom:          
 Objednávka na vyhotovenie znaleckého posudku zo dňa 13.08.2019 

 doklady o doručovaní výzvy na umožnenie obhliadky nehnuteľnosti za účelom ohodnotenia  

 doklad o veku stavby 

 pôdorys bytu 
 

5.2 Získané znalcom:          
 Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 5444 – čiastočný, vyhotovený cez verejný portál 

katastra dňa 27.08.2019 

 kópia z katastrálnej mapy, vyhotovená cez verejný portál katastra dňa 27.08.2019 

 Doklad o veku stavby – potvrdenie správcu bytového domu zo dňa 16.07.2019 

 Zameranie a zakreslenie skutkového stavu 

 Fotodokumentácia  
 
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 

 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. 

 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 
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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 1. štvrťrok 2018. 

 
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 (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 
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: V prípade nesprístupnenia bytu za účelom vykonania obhliadky 
ohodnotenie vykonať podľa § 12 ods. (2) zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. 
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II. POSUDOK 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

 
a) Výber použitej metódy:  

Pri ohodnotení boli použité metodické postupy uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 
Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v platnom znení. 
Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty:  

Použitá je metóda polohovej diferenciácie a porovnávacia metóda. Použitie kombinovanej metódy 
na stanovenie všeobecnej hodnoty nie je možné, pretože stavba nie je schopná dosahovať primeraný výnos 
formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať kombináciu.  
Použité rozpočtové ukazovatele na stanovenie východiskovej hodnoty stavieb:  

Použité sú rozpočtové ukazovatele publikované v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty 
nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych 
štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 2. štvrťrok 2019. 
   
b) Vlastnícke a evidenčné údaje:  

Nehnuteľnosti sú v katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č. 5444 v k.ú. Čadca. V 
popisných údajoch katastra sú nehnuteľnosti evidované nasledovne: 
 
A. Majetková podstata:  

 
B. Vlastníci:  
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C. Ťarchy:  

 
 

 
c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia:  
 Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 13.09.2019  

 Zameranie vykonané dňa - 13.09.2019 

 Fotodokumentácia vyhotovená dňa 13.09.2019 
   
d) Technická dokumentácia:  

Obhliadka bola vykonaná dňa 13.09.2019 v čase 16:00 - 17:00 hod.. Byt bol v stanovenom čase 
sprístupnený, byt sprístupnil p, Smutník a bol pri obhliadke prítomný osobne. Výzva prítomný pri obhliadke. 
Z dôvodu jeho zdravotného stavu (pohyb na vozíku) nebola sprístupnená miestnosť pivnice . 
 Od správcu bytového domu bol doručený pôdorys bytu v pôvodnom stave. Rozmery miestností boli 
pre výpočet podlahovej plochy bytu premerané a porovnaním bolo zistené, že byt je po vykonaní stavebných 
úprav v rozsahu výmeny bytového jadra vrátane zariaďovacích predmetov. ostatné časti bytu sú v 
pôvodnom stave. Pri obhliadke bola nameraná podlahová plocha bytu 62,56 m

2
 , porovnaním s plochou 

evidovanou na liste vlastníctva bol zistený rozdiel, ktorý je zanedbateľný.  
 
e) Údaje katastra nehnuteľností:  

Poskytnuté, prípadne znalcom získané údaje z katastra nehnuteľností boli porovnané so skutočným 
stavom. Neboli zistené rozdiely v popisných a geodetických údajoch katastra. Byt je evidovaný na liste 
vlastníctva 54444, pozemok pod bytovým domom je evidovaný na  tom istom liste vlastníctva.  

   
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia:  
Stavby:  
 Byt č. 26 na 6. poschodí vo vchode č. B v bytovom dome č. súp. 102 na ul. Okružnej 26 v Čadci,  na 

pozemku parc. č. KN-C 3338 v k.ú. Čadca s podielom na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu vo výške 6264/438410 

 
Pozemky:  
 pozemok parc. č. KN.C 3338 v k.ú. Čadca  - zastavané plochy a nádvoria o výmere 838 m

2
 v podiele  

6264/438410 
 

g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:  
Stavby: žiadne 
Pozemky: žiadne 
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2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 

2.1 BYTY 

2.1.1 Byt č. 26 na 6. poschodí v bytovom dome č. súp. 102 na Ul. 
okružnej v Čadci, na pozemku parc. č. KN-C 3338 v k.ú. Čadca 

 

POPIS: 
Bytový dom, v ktorom sa ohodnocovaný byt nachádza, má 5 vchodov, vchody, A - E, je prístupný 

z existujúcej miestnej komunikácie – Ul. Okružná v Čadci, sídlisko Kýčerka.  Pri bytovom domom sa 
nachádza parkovisko, na voľnej ploche je zriadené ihrisko, okolo domu je zeleň.  

V bytovom dome sa v každom vchode nachádza výťah so stanicou na každom podlaží. Bytový dom 
má 9 nadzemných podlaží z toho prvé nadzemné je  technické podlažie. V technickom podlaží sa 
nachádzajú spoločné priestory a pivnice pre byty.  

V bytovom dome je 64 bytov, na každom schodisku je 14 bytov (po dva byty na poschodí).  
Obvodové nosné steny sú z prefabrikovaných železobetónových panelov, stropy sú rovné, 

schodisko montované s povrchovou úpravou z betónu, podesty a medzi podesty majú povrchovú úpravu z 
betónu. Strecha je plochá, krytina z PVC fólie. Bytový dom je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom 
so silikátovou omietkou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, okenné výplne v spoločných 
priestoroch aj v bytoch sú vymenené za plastové,  parapety na oknách sú plastové, vchodové dvere sú 
vymenené za plastové.  

Vstup do bytového domu je z úrovne chodníka na  1. NP podlažie. 
 Pri každom vchode do bytového domu je elektrický vrátnik. Bytový dom je primerane udržiavaný, nie 
je viditeľne poškodený. 
 Bytový dom je napojený na verejný rozvod vody, kanalizácie, centrálneho vykurovania, el. energie, 
internetu, káblovej televízie, na telekomunikačné rozvody. 
 

Spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä 
základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, 
povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. 
 

Spoločnými zariadeniami domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia 
výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä 
výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne 
antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, 
a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený. 
 
Popis bytu: 

Byt č. 26 je trojizbový s príslušenstvom, ktoré tvorí predsieň - chodba,  kúpeľňa, WC, kuchyňa, 
loggia a pivnica v technickom podlaží. 
 Byt sa nachádza na 6. poschodí bytového domu v stredovej sekcii, označenej ako vchod „B“. Byt je 
v pôvodnom stave s výnimkou rekonštrukcie bytového jadra – pôvodné montované bytové jadro bolo 
odstránené a bolo vymurované nové, v pôvodnej dispozícii, s novými zariaďovacími predmetmi. V byte sú 
vymenené pôvodné drevené okná za nové plastové, s výnimkou okna z kuchyne na loggiu, kde je osadené 
pôvodné drevené okno a pôvodné drevené balkónové dvere.  
 V byte boli vymenené rozvody vody a kanalizácie v priestore bytového jadra. .  

Bytové jadro je nové, murované. kompletne zrekonštruované s osadením nových zariaďovacích 
predmetov. Vo WC je osadené keramické WC kombi, v kúpeľni je osadený sprchový kút s vaničkou 
a posuvnými dvierkami s antikorovou pákovou batériou so sprchou a keramické umývadlo s antikorovou 
pákovou batériou . V kúpeľni a vo WC bola položená nová dlažba a nový obklad stien.   

V kuchyni je osadená pôvodná kuchynská linka, vybavením linky je antikorový drez s nefunkčnou 
batériou a elektrický sporák so sklokeramickou varnou doskou. Nad sporákom je osadený odsávač pár.  

V  chodbe a v izbách je na podlahe položená pôvodná podlaha z PVC. Vstupné dvere do bytu sú 
pôvodné drevené, vnútorné dvere sú pôvodné, drevené dyhované, osadené do oceľovej zárubne.  

Byt je napojený na rozvody teplej a studenej vody, kanalizácie, el. energie a vykurovania. 
 Vykurovanie je z ústredného zdroja – sústavy centrálneho zásobovania teplom. Svetelná inštalácia 
je s poistkovými automatmi 
 S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu. 
 Bytový dom bol daný do užívania v r. 1983. Životnosť som vzhľadom k veku stavby, dobrému 
stavebno-technickému stavu, použitým materiálom, vykonanému zatepleniu a primeranej údržbe stanovila 
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na 90 rokov. Opotrebenie som vzhľadom k vykonaným stavebným úpravám na bytovom dome a v byte 
stanovila analytickou metódou. 
  

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
JKSO: 803 3 Domy obytné typové s celoštátne unifikovanými konštrukčnými sústavami  
panelovými 
KS: 112 2 Trojbytové a viacbytové budovy 

 
PODLAHOVÁ PLOCHA 

Názov miestnosti a výpočet Podlahová plocha [m
2
] 

vstupná chodba 3,381*2,826 9,55 

kuchyňa 3,526*2,216-0,754*0,605 7,36 

kúpeľňa 1,75*1,882 3,29 

WC 0,846*1,037 0,88 

spálňa 2,277*4,099 9,33 

detská izba 4,113*2,816 11,58 

obývacia izba 4,046*4,731 19,14 

Výmera bytu bez pivnice 61,13 

pivnica 1,43 1,43 

Vypočítaná podlahová plocha 62,56 

loggia  1,334*1,769 2,36 

 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 

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

Koeficient konštrukcie:  kK = 1,037 (montovaná z dielcov betónových plošných) 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,554 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
Počet izieb: 3 
 

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 4,37 

2 Zvislé konštrukcie 18,00 1,00 18,00 15,73 

3 Stropy 8,00 1,00 8,00 6,99 

4 Schody 3,00 1,00 3,00 2,62 

5 Zastrešenie bez krytiny 5,00 1,00 5,00 4,37 

6 Krytina strechy 2,00 1,50 3,00 2,62 

7 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,20 1,20 1,05 

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,00 1,70 5,10 4,46 

9 Úpravy vnútorných povrchov 2,00 1,00 2,00 1,75 

10 Vnútorné keramické obklady 0,50 1,00 0,50 0,44 

11 Dvere 0,50 1,30 0,65 0,57 

12 Okná 5,00 1,50 7,50 6,56 

13 Povrchy podláh 0,50 1,20 0,60 0,52 

14 Vykurovanie 2,50 1,10 2,75 2,40 

15 Elektroinštalácia 2,00 1,00 2,00 1,75 

16 Bleskozvod 1,00 1,50 1,50 1,31 

17 Vnútorný vodovod 2,00 1,50 3,00 2,62 

18 Vnútorná kanalizácia 2,00 1,50 3,00 2,62 

19 Vnútorný plynovod 1,00 0,00 0,00 0,00 
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20 Výťahy 2,00 1,00 2,00 1,75 

21 Ostatné 2,00 1,20 2,40 2,10 

 Zariadenie bytu     

22 Úpravy vnútorných povrchov 4,00 1,00 4,00 3,50 

23 Vnútorné keramické obklady 1,00 1,00 1,00 0,87 

24 Dvere 2,00 1,00 2,00 1,75 

25 Povrchy podláh 2,50 1,00 2,50 2,19 

26 Vykurovanie 2,50 1,00 2,50 2,19 

27 Elektroinštalácia 3,00 1,00 3,00 2,62 

28 Vnútorný vodovod 1,00 1,10 1,10 0,96 

29 Vnútorná kanalizácia 1,00 1,10 1,10 0,96 

30 Vnútorný plynovod 0,50 1,00 0,50 0,44 

31 Ohrev teplej vody 2,00 1,00 2,00 1,75 

32 Vybavenie kuchýň 2,00 1,00 2,00 1,75 

33 
Vnútorné hygienické 

zariadenie vrátane WC 
4,00 1,50 6,00 5,24 

34 Bytové jadro bez rozvodov  4,00 2,00 8,00 6,99 

35 Ostatné 2,50 1,00 2,50 2,19 

 Spolu 100,00  114,40 100,00 

 
Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 114,40 / 100 = 1,144 
Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kK * kV * kM [€/m

2 
] 

 VH = 325,30 €/m
2
 * 2,554 * 1,037 * 1,1440 * 1,00 

 VH = 985,62 €/m
2
 

TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia analytickou metódou 

Číslo Názov 
Cenový 

podiel [%] 
Rok užívania Životnosť Vek Opotrebenie [%] 

1 Základy vrát. zemných prác 4,37 1983 175 36 0,90 

2 Zvislé konštrukcie 15,73 1983 175 36 3,24 

3 Stropy 6,99 1983 150 36 1,68 

4 Schody 2,62 1983 150 36 0,63 

5 Zastrešenie bez krytiny 4,37 1983 130 36 1,21 

6 Krytina strechy 2,62 2012 80 7 0,23 

7 Klampiarske konštrukcie 1,05 2012 50 7 0,15 

8 Úpravy vonkajších povrchov 4,46 2012 60 7 0,52 

9 Úpravy vnútorných povrchov 1,75 1983 50 36 1,26 

10 Vnútorné keramické obklady 0,44 1983 50 36 0,32 

11 Dvere 0,57 2012 70 7 0,06 

12 Okná 6,56 2012 60 7 0,77 

13 Povrchy podláh 0,52 1983 60 36 0,31 

14 Vykurovanie 2,40 1983 60 36 1,44 

15 Elektroinštalácia 1,75 1983 60 36 1,05 

16 Bleskozvod 1,31 1983 40 36 1,18 

17 Vnútorný vodovod 2,62 2012 60 7 0,31 

18 Vnútorná kanalizácia 2,62 2012 60 7 0,31 

19 Vnútorný plynovod 0,00 1983 0 0 0,00 

20 Výťahy 1,75 1983 50 36 1,26 

21 Ostatné 2,10 2012 40 7 0,37 

22 Úpravy vnútorných povrchov 3,50 1983 50 36 2,52 

23 Vnútorné keramické obklady 0,87 2011 40 8 0,17 

24 Dvere 1,75 1983 60 36 1,05 
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25 Povrchy podláh 2,19 1983 50 36 1,58 

26 Vykurovanie 2,19 1983 60 36 1,31 

27 Elektroinštalácia 2,62 1983 60 36 1,57 

28 Vnútorný vodovod 0,96 2011 60 8 0,13 

29 Vnútorná kanalizácia 0,96 2011 40 8 0,19 

30 Vnútorný plynovod 0,44 1983 60 36 0,26 

31 Ohrev teplej vody 1,75 1983 60 36 1,05 

32 Vybavenie kuchýň 1,75 1983 50 36 1,26 

33 
Vnútorné hygienické 

zariadenie vrátane WC 
5,24 2011 50 8 0,84 

34 Bytové jadro bez rozvodov  6,99 2011 60 8 0,93 

35 Ostatné 2,19 1983 50 36 1,58 

 Opotrebenie     31,64%  

 Technický stav     68,36% 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 
985,62 €/m2 * 62,56m2 61 660,39 

Technická hodnota 68,36% z 61 660,39 € 42 151,04 
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3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  

3.1 STAVBY 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.1.1.1  BYTY 

 
Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie: 
 
a) Analýza polohy nehnuteľnosti: 

Na trhu s bytmi v predmetnej lokalite je v súčasnosti ponuka s dopytom v rovnováhe. Bytový dom sa 
nachádza v meste Čadca, na okraji sídliska Kýčerka, na Okružnej ulici.. Bytový dom je situovaný v okrajovej 
časti mesta, pred vstupom do domu je zeleň, pri dome je parkovisko, v okolí domu sa nachádza areál 
základnej školy s ihriskom. V zeleni sa nachádza detské ihrisko. V lokalite je zástavba bytových domov 
podobného charakteru, v blízkosti sa nachádzajú aj základné služby a občianska vybavenosť.  

 

 
 
Prístup k bytovému domu je po chodníku pre peších, autom k parkovisku pred bytovým domom.  
Na pozemkoch v blízkosti bytového domu je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete – 

kanalizácia, vodovod, el. energie, plyn, centrálne vykurovanie, káblová televízia, internet a telefón.  
V dostupnosti do 5 min peši je zastávka mestskej hromadnej dopravy, do 10 min. peši sa nachádza 

základná škola, materská škola, kostol, obchodné prevádzky a prevádzky služieb. Do 10 - 20 min. peši je 
zdravotné stredisko a ambulanciami základnej i rozšírenej zdravotnej starostlivosti,  nákupné centrá.. Cca 20 
min peši je dostupné centrum mesta  so sieťou obchodov, služieb, expozitúrami bánk, reštauráciami, sídlami 
úradov na úrovni okresu.   
 
b) Analýza využitia nehnuteľnosti:  

Bytový dom je svojim stavebno-technickým stavom, dispozíciou a konštrukčným vyhotovením 
určený na bývanie. Byt je svojim riešením, použitými materiálmi, dispozíciou, určený na štandardné bývanie. 
Iné využitie bytu v tejto lokalite nemožno vylúčiť, je však málo pravdepodobné.  
 
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:  
V danej lokalite neboli zistené žiadne riziká, spojené s využívaním nehnuteľnosti na účel bývania.  
Byt v bytovom dome je zaťažený ťarchami: záložné právo zo zákona o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov 

Poloha 
ohodnocovaného 

bytu 
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Na liste vlastníctva je evidované oznámenie o začatí exekúcie a o začatí dobrovoľnej dražby. 
Ťarchy nemajú vplyv na užívanie bytu na účely bývania.  
 
Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie:  

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je stanovený v súlade s „Metodikou  výpočtu 
všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a stavieb“, vydanej Ústavom súdneho inžinierstva v Žiline (ISBN 80-7100-
827-3).  Vzhľadom na veľkosť sídelného útvaru, polohu nehnuteľnosti, typ nehnuteľnosti, jej stavebno-
technický stav a kvalitu použitých stavebných výrobkov, dopyt po nehnuteľnostiach v tejto lokalite, situovanie 
nehnuteľnosti, je vo výpočte uvažované s priemerným koeficientom polohovej diferenciácie vo výške 0,65. 
 
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,75 
 
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,750 + 1,500) 2,250 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 1,500 

III. trieda Priemerný koeficient 0,750 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,413 

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,750 - 0,675) 0,075 

 
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. 0,750 10 7,50 

 

Podľa realitného trhu je v meste Čadca 

ponuka nehnuteľností a dopyt v 

rovnováhe. 
    

2 Poloha bytového domu v danej obci - vzťah k centru obce     

 
časti obce, mimo obchodného centra, 

hlavných ulíc a vybraných sídlisk 
II. 1,500 30 45,00 

 

byt sa nachádza v bytovom dome na 

sídlisku Kýčerka, v okrajovej časti 

mesta.  
    

3 Súčasný technický stav bytu a bytového domu     

 
nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len 

bežnú údržbu 
II. 1,500 7 10,50 

 

Bytový dom je primerane udržiavaný, byt 

je podľa zistení po čiastočnej  

rekonštrukcii. 
    

4 Prevládajúca zástavba  v bezprostr. okolí  byt. domu     

 
objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, 

parky a pod. 
I. 2,250 5 11,25 

 

V okolí bytového domu sa nachádzajú 

bytové domy podobného charakteru a 

budovy občianskej vybavenosti. V okolí 

sa nachádzajú ihriská a parkovacie 

miesta.  

    

5 Príslušenstvo bytového domu     

 
práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť 

pre bicykle, výťah 
III. 0,750 6 4,50 

 

V bytovom dome sa nachádzajú spoločné 

priestory a priestory pre pivnice, 

bytový dom je vybavený výťahom. 
    

6 Vybavenosť a príslušenstvo bytu     

 
vykonaná rekonštrukcia bytového jadra a 

kuchyne 
III. 0,750 10 7,50 

 
Byt je podľa zistení po čiastočnej 

rekonštrukcii, v byte bolo vymenené 
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pôvodné bytové jadro za nové murované. 

Ostatné časti bytu sú v pôvodnom stave.   

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti      

 
dostatočná ponuka pracovných možností v 

mieste, nezamestnanosť do 5 % 
I. 2,250 8 18,00 

 

Podľa posledne známych údajov z augusta 

2019 je nezamestnanosť v okrese Čadca vo 

výške 4,09%. 
    

8 Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku     

 
vysoká hustota obyvateľstva v sídlisku - 

obytné domy do 48 bytov 
III. 0,750 6 4,50 

 
V bytovom dome sa nachádza 64 bytov, vo 

vchode sa nachádza 16 bytov. 
    

9 Orientácia obytných miestností k svetovým stranám     

 
orientácia obytných miestností čiastočne 

vhodná a čiastočne nevhodná 
III. 0,750 5 3,75 

 

Dve izby sú orientované na severovýchod, 

obývacia izba je orientovaná 

juhozápadným smerom. 
    

10 Umiestnenie bytu v bytovom dome     

 byt v stredovej sekcii na 2-6 NP I. 2,250 9 20,25 

 
Byt sa nachádza strednej sekcii na 6. 

poschodí. 
    

11 Počet bytov vo vchode - v bloku     

 počet bytov vo vchode: do 20 bytov III. 0,750 7 5,25 

 
Na schodisku sa nachádza 16 bytov - vždy 

po dva byty na podlaží. 
    

12 Doprava v okolí bytového domu     

 
železnica, autobus a miestna doprava - v 

dosahu do 10 minút 
II. 1,500 7 10,50 

 

V dosahu do 5 min peši sa nachádza 

zastávka MHD, v meste Čadca je dostupná 

vlaková stanica a autobusová doprava 

diaľková aj prímestská doprava. 

    

13 Občianska vybavenosť v okolí bytového domu     

 

pošta, škola, poliklinika, kultúrne 

zariadenia, kompletná sieť obchodov a 

základné služby 
II. 1,500 6 9,00 

 

V bezprostrednom okolí sa nachádza 

kostol, základná škola a materská škola, 

základné aj rozšírené služby, zdravotné 

stredisko. 

    

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu     

 
žiadne prírodné útvary v bezprostrednom 

okolí 
V. 0,075 4 0,30 

 
V bezprostrednom okolí sa nenachádzajú 

žiadne prírodné útvary. 
    

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

 bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 1,500 5 7,50 

 

Bytový dom sa nachádza pri pomerne 

frekventovanej komunikácii, 

prechádzajúcej sídliskom. 
    

16 Názor znalca     

 dobrý byt II. 1,500 20 30,00 

 Byt hodnotím ako dobrý.     

 Spolu   145 195,30 
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VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej 

diferenciácie 
kPD = 195,3/ 145 1,347 

Všeobecná hodnota 
VŠHB = TH * kPD = 42 151,04 € * 

1,347 
56 777,45 € 
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3.2 POZEMKY 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 

Ohodnocovaný pozemok sa nachádza v okresnom meste Čadca. Je situovaný v okrajovej časti 
mesta, pozemok je zastavaný rodinným domom. Pri dome je parkovisko, v okolí domu sa nachádza areál 
základnej školy s ihriskom. V zeleni sa nachádza detské ihrisko. V lokalite je zástavba bytových domov 
podobného charakteru, v blízkosti sa nachádzajú aj základné služby a občianska vybavenosť.  

 

 
 
Prístup k bytovému domu je po chodníku pre peších, autom k parkovisku pred bytovým domom.  
Na pozemkoch v blízkosti bytového domu je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete – 

kanalizácia, vodovod, el. energie, plyn, centrálne vykurovanie, káblová televízia, internet a telefón.  
V dostupnosti do 5 min peši je zastávka mestskej hromadnej dopravy, do 10 min. peši sa nachádza 

základná škola, materská škola, kostol, obchodné prevádzky a prevádzky služieb. Do 10 - 20 min. peši je 
zdravotné stredisko a ambulanciami základnej i rozšírenej zdravotnej starostlivosti,  nákupné centrá.. Cca 20 
min peši je dostupné centrum mesta  so sieťou obchodov, služieb, expozitúrami bánk, reštauráciami, sídlami 
úradov na úrovni okresu.   
 

Parcela Druh pozemku 
Spolu 

výmera [m
2
] 

Spoluvlastnícky 
podiel 

Spoluvlastnícky 
podiel bytu/nebytu k 

pozemku 

Výmera 
podielu [m

2
] 

3338 
zastavané plochy a 

nádvoria 
838,00 1/1 6264/438410 11,97 

 
Obec:     Čadca 
Východisková hodnota:  VHMJ = 9,96 €/m

2
 

Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 

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 

Ohodnocovaný pozemok sa nachádza na sídlisku 

Poloha 
ohodnocovaného 

pozemku 
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Kýčerka, v okrajovej časti mesta Čadca, ktoré má 

cca 25 500 obyvateľov.  

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 

Ohodnocovaný pozemok sa nachádza na sídlisku 

Kýčerka, v lokalite zastavanej štandardnými 

bytovými domami podobného typu, prípadne vežovými 

bytovými domami.  

kD 
koeficient 

dopravných vzťahov 

4. pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej 

hromadnej dopravy 
1,00 

V meste Čadca je zriadená sieť mestskej hromadnej 

dopravy. 

kF 
koeficient 

funkčného využitia 

územia 

3. plochy obytných a rekreačných území (obytná 

alebo rekreačná poloha) 
1,30 

Územie je určené prevažne na bytovú výstavbu s 

doplnkovou funkciou občianskej vybavenosti. 

kI 
koeficient 

technickej 

infraštruktúry 

pozemku 

4. veľmi dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na 

viac ako tri druhy verejných sietí) 

1,50 
V lokalite sú vybudované verejné rozvodné siete 

vody, kanalizácie, plynu, elektrickej energie, 

centrálneho zásobovania teplom, rozvody 

telekomunikácií. 

kZ 
koeficient 

povyšujúcich 

faktorov 

0. nevyskytuje sa 

2,00 Za povyšujúci faktor považujem záujem o lokalitu z 

hľadiska jej dostupnosti do centra mesta a 

výbornej občianskej vybavenosti.  

kR 
koeficient 

redukujúcich 

faktorov 

0. nevyskytuje sa 

1,00 
Neboli zistené. 

 

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej 

diferenciácie 
kPD = 1,00 * 1,00 * 1,00 * 1,30 

* 1,50 * 2,00 * 1,00 
3,9000 

Jednotková všeobecná 

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

2 * 

3,9000 
38,84 €/m

2 

Všeobecná hodnota podielu 

pozemku 
VŠH = Podiel * VŠHPOZ = 

1/1*6264/438410 * 32 547,92 € 
465,04 € 
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III. ZÁVER 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Hlavné stavby: 

Názov JKSO OP (m3) ZP (m2) Počet podlaží 

Byt č. 26 na 6. poschodí v 

bytovom dome č. súp. 102 na 

Ul. okružnej v Čadci, na 

pozemku parc. č. KN-C 3338 

v k.ú. Čadca 

   0,00 62,56 1 

 
Pozemky: 

Názov pozemku Číslo parcely Výmera (m2) 

Pozemok parc. č. KN-C 3338 v 

k.ú. Čadca 
3338 11,97 

 

OTÁZKY A ODPOVEDE 

Znaleckou úlohou bolo stanovenie všeobecnej hodnoty bytu č. 26 na 6. poschodí bytového domu č. súp. 
102/B podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu č. súp. 102 v Čadci, na 
Okružnej ulici č. 102/B, obec Čadca, okres Čadca, kraj Žilinský. 
 
Všeobecná hodnota bola stanovená s využitím metodických postupov uvedených v prílohe č. 3 vyhlášky 
č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 
 

REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
Názov Spoluvl. podiel Všeobecná hodnota [€] 

Stavby   

Byt č. 26 na 6. poschodí v bytovom dome č. 

súp. 102 na Ul. okružnej v Čadci, na 

pozemku parc. č. KN-C 3338 v k.ú. Čadca 
1/1 56 777,45 

Pozemky   

Pozemok parc. č. KN-C 3338 v k.ú. Čadca - 

parc. č. 3338 (11,97  m2) 
1/1 z 

6264/438410 
465,04 

Všeobecná hodnota celkom  57 242,49 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene  57 200,00 

 
Slovom:  

 
Päťdesiatsedemtisícdvesto Eur 

 
 
V Martine   dňa 24.09.2019 Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská 
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IV. PRÍLOHY 

 

1. Objednávka na vyhotovenie znaleckého posudku zo dňa 13.08.2019 - 1A4 

2. Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 5444 – čiastočný, vyhotovený cez verejný portál 
katastra dňa 27.08.2019 - 1A4 

3. Kópia z katastrálnej mapy, vyhotovená cez verejný portál katastra dňa 27.08.2019 - 1A4 

4. Doklad o veku stavby – potvrdenie správcu bytového domu zo dňa 16.07.2019 - 1A4 

5. Pôdorys bytu - 1A4 

6. Doklady o doručovaní výzvy na umožnenie obhliadky nehnuteľnosti za účelom ohodnotenia  - 2A4 

7. Fotodokumentácia - 3A4 
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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 370 000 - Stavebníctvo 
- odvetvie 370 901 - Odhad hodnoty nehnuteľností, pod evidenčným číslom 914479. 
   
 Znalecký posudok/znalecký úkon je zapísaný v denníku pod číslom 105/2019. 

 

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

 
   
 
 


