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I. ÚVOD 

 
1. Úloha znalca :   
Stanoviť všeobecnú hodnotu bytu č.6 na prízemí obytného domu č.s. 129 na pozemku parcela č. KN 1033/5 a podiel na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu  a spoluvlastnícky podiel k pozemku KN 1033/5  v k.ú. 
Ilava , mesto Ilava, okres Ilava, Trenčiansky kraj, 
 
2.  Účel znaleckého posudku:  organizovanie dobrovoľnej dražby 
  
3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu): 12.11.2019 
 
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 30.11.2019 
 
5. Podklady na vypracovanie posudku :         
5.1 Dodané klientom:         
 Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku č.S 73/2019 zo dňa 16.10.2019 
 Doklad o veku stavby -potvrdenie správcu Nový dom Ilava zo dňa 21.10.2019 
 Pôdorys bytu č.6 obytného domu č.s.129 Ilava 
 
 
5.2 Získané znalcom :         
 Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.2465-čiastočný k.ú.Ilava zo dňa  1.12.2019 vytvorený cez 

katastrálny portál s aktualizáciou zo dňa 28.11.2019 
 Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 2466-čiastočný  k.ú.Ilava zo dňa  1.12.2019 vytvorený cez 

katastrálny portál s aktualizáciou zo dňa 28.11.2019 
 Informatívna kopia z katastrálnej mapy na parcelu č. KN 1033/5 k.ú. Ilava 
 Zameranie  bytu č. 6 obytného domu č.129 Ilava   zo dňa 12.11.2019 
 Fotodokumentácia  bytu č. 6 obytného domu č.129 Ilava zo dňa 12.11.2019 
 
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 podmienkach voľnej súťaže, pri 
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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 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 m2 pozemku) s prihliadnutím na odlišnosti 
porovnávaných pozemkov a ohodnocovaného pozemku), 

 Výnosová metóda (Len pozemky schopné dosahovať výnos. Výnosová hodnota pozemkov sa vypočíta 
kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia), 

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

 

8. Osobitné požiadavky zadávateľa:  Neboli vznesené. 

II. POSUDOK 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
a) Výber použitej metódy: 
Príloha č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Použitá je metóda polohovej 
diferenciácie. 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. Porovnávacia metóda 
stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená z dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu a typ stavby.  
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Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v Metodike výpočtu 
všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Rozpočtový ukazovateľ rodinného domu je 
vytvorený po podlažiach v zmysle citovanej metodiky s tým, že pri tvorbe je zohľadnený koeficient konštrukcie, 
vybavenia, zastavanej plochy a výšky podlaží. Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych štatistických 
údajov vydaných ŠU SR platných pre 2. štvrťrok 2019. 
 
Metóda polohovej diferenciácie 
Metóda vychádza zo základného vzťahu:  
VŠHS = TH * kPD  [€], 
kde: TH  – technická hodnota stavieb na úrovni bez DPH, 
 kPD  – koeficient polohovej diferenciácie, ktorý vyjadruje pomer medzi technickou hodnotou  

    a všeobecnou hodnotou (na úrovni s DPH) 
 
Na určenie koeficientu polohovej diferenciácie boli použité metodické postupy obsiahnuté v metodike USI. Princíp je 
založený na určení hodnoty priemerného koeficientu predajnosti v nadväznosti na lokalitu a druh nehnuteľností, 
z ktorého sa určia čiastkové koeficienty pre jednotlivé kvalitatívne triedy. Použité priemerné koeficienty polohovej 
diferenciácie vychádzajú z odborných skúseností. Následne je hodnotením viacerých polohových kritérií (zatriedením 
do kvalitatívnych tried) objektivizovaná priemerná hodnota koeficientu polohovej diferenciácie na výslednú, platnú pre 
konkrétnu hodnotenú nehnuteľnosť. Pri objektivizácii má každé polohové kritérium určený svoj vplyv na hodnotu 
(váhu).  
 
Kombinovaná metóda 
Na stanovenie všeobecnej hodnoty kombinovanou metódou sa používa základný vzťah: 

[€]
ba

TH.bHV.a
VŠH S






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

1. ekonomické (napríklad dátum prevodu, forma prevodu, spôsob platby a pod.), 
2. polohové (napríklad miesto, lokalita, atraktivita, prístup a pod.), 
3. fyzické (napríklad infraštruktúra a možnosť zástavby pri stavebných pozemkoch; kvalita pôdy a kvalita 

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

[€]
k

OZ
VŠH POZ 

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

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

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

 
b)Vlastnícke a evidenčné údaje: 

 podľa listu vlastníctva č.2466-čistočný  k.ú.Ilava 
A. Majetková podstata:       
Stavby 
Obytný dom č.s.129  na parc.č.KN 1033/5 
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 129 je evidovaný na liste vlastníctva 2465 
Byty a nebytové priestory:  
B. Vlastníci a iné oprávnené osoby 
Vchod :      20                                   prízemie                                  Byt č. 6 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a na príslušenstve :                                                                                                                      3956 / 42494 
Účastník právneho vzťahu:              Vlastník 
18  Žovincová Eva r. Čahojová, J. L. Bellu 129/20, Ilava, PSČ 019 01, SR Dátum narodenia :                 20.02.1970 
Spoluvlastnícky podiel :                            1 / 2 
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Poznámka                  Exekútorský úrad, JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - Upovedomenie o začatí 
exekúcie 205 EX 45/19 zo dňa 13.02.2019 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na podiel 1/2 byt 
č. 6 na prízemí vo vchode 20 obytného domu č.s. 129, na podiel 3956/42494 zo spoločných častí a zariadení domu č.s. 
129 na pozemku p.č. KN C 1033/5 povinnej Žovincová Eva, 20.02.1970 v prospech KRUK Česká a Slovenská 
republika s.r.o., IČO 24785199, Hradec Králové, zast. ŠMÍDA advokátni kancelář, s.r.o., Ul. Svornosti 43, 825 61 
Bratislava -Podunajské Biskupice - P-18/2019.- 76/2019 
Poznámka                  Exekútorský úrad, JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - Upovedomenie o začatí 
exekúcie 205 EX 169/19 zo dňa 13.06.2019 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na podiel 1/2 byt 
č. 6 na prízemí vo vchode 20 obytného domu č.s. 129, na podiel 3956/42494 zo spoločných častí a zariadení domu č.s. 
129 na pozemku p.č. KN C 1033/5 vlastníka Žovincová Eva, 20.02.1970 v prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o., 
Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 35724803, zast. TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 
36613843 - P-142/2019.- 294/2019 
Poznámka                  Oznámenie č. S 73/2019 zo dňa 11.09.2019 o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: 
Nový dom, s.r.o., Medňanská 516/9, 019 01 Ilava, IČO: 43968279, v zast. Finlegal services s.r.o., Štefánikova 23, 811 
05 Bratislava formou dobrovoľnej dražby na nehnuteľnosti: byt č. 6, na prízemí, vo vchode č. 20 obytného domu č.s. 
129, na podiel 3956/42494 zo spoločných častí a zariadení domu č.s.129 na pozemku C KN p.č. 1033/5, na podiel 1/2, 
vlastníka: Žovincová Eva r. Čahojová, nar. 20.02.1970 - P-196/2019.-428/2019 
Titul nadobudnutia   Zmluva o prevode vlastníctva bytu - V 2343/2000.- 29/2001 
Účastník právneho vzťahu:              Vlastník 
19  Žovincová Eva r. Čahojová, J. L. Bellu 129/20, Ilava, PSČ 019 01, SR Dátum narodenia :                 20.02.1970 
Spoluvlastnícky podiel :                            1 / 10 
Poznámka                  Exekútorský úrad, JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - Upovedomenie o začatí 
exekúcie 205 EX 45/19 zo dňa 13.02.2019 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na podiel 1/10 byt 
č. 6 na prízemí vo vchode 20 obytného domu č.s. 129, na podiel 3956/42494 zo spoločných častí a zariadení domu č.s. 
129 na pozemku p.č. KN C 1033/5 povinnej Žovincová Eva, 20.02.1970 v prospech KRUK Česká a Slovenská 
republika s.r.o., IČO 24785199, Hradec Králové, zast. ŠMÍDA advokátni kancelář, s.r.o., Ul. Svornosti 43, 825 61 
Bratislava -Podunajské Biskupice - P-18/2019.- 76/2019 
Poznámka                  Exekútorský úrad, JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - Upovedomenie o začatí 
exekúcie 205 EX 169/19 zo dňa 13.06.2019 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na podiel 1/10 
byt č. 6 na prízemí vo vchode 20 obytného domu č.s. 129, na podiel 3956/42494 zo spoločných častí a zariadení domu 
č.s. 129 na pozemku p.č. KN C 1033/5 vlastníka Žovincová Eva, 20.02.1970 v prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o., 
Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 35724803, zast. TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 
36613843 - P-142/2019.- 294/2019 
Poznámka                  Oznámenie č. S 73/2019 zo dňa 11.09.2019 o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: 
Nový dom, s.r.o., Medňanská 516/9, 019 01 Ilava, IČO: 43968279, v zast. Finlegal services s.r.o., Štefánikova 23, 811 
05 Bratislava formou dobrovoľnej dražby na nehnuteľnosti: byt č. 6, na prízemí, vo vchode č. 20 obytného domu č.s. 
129, na podiel 3956/42494 zo spoločných častí a zariadení domu č.s.129 na pozemku C KN p.č. 1033/5, na podiel 1/10, 
vlastníka: Žovincová Eva r. Čahojová, nar. 20.02.1970 - P-196/2019.-428/2019 
Titul nadobudnutia   16D/1236/2008 - Z 2436/2009.- 46/2010 
Účastník právneho vzťahu:              Vlastník 
20  Žovincová Eva r. Žovincová, J. L. Bellu 129/20, Ilava, PSČ 019 01, SR Dátum narodenia :                 04.03.1991 
Spoluvlastnícky podiel :                            1 / 10 
Poznámka                  Oznámenie č. S 73/2019 zo dňa 11.09.2019 o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: 
Nový dom, s.r.o., Medňanská 516/9, 019 01 Ilava, IČO: 43968279, v zast. Finlegal services s.r.o., Štefánikova 23, 811 
05 Bratislava formou dobrovoľnej dražby na nehnuteľnosti: byt č. 6, na prízemí, vo vchode č. 20 obytného domu č.s. 
129, na podiel 3956/42494 zo spoločných častí a zariadení domu č.s.129 na pozemku C KN p.č. 1033/5, na podiel 1/10, 
vlastníka: Žovincová Eva r. Žovincová, nar. 04.03.1991 - P-196/2019.-428/2019 
Titul nadobudnutia   16D/1236/2008 - Z 2436/2009.- 46/2010 
Účastník právneho vzťahu:              Vlastník 
21  Žovincová Iveta r. Žovincová, J. L. Bellu 129/20, Ilava, PSČ 019 01, SR Dátum narodenia :                 01.02.1994 
Spoluvlastnícky podiel :                            1 / 10 
Poznámka                  Oznámenie č. S 73/2019 zo dňa 11.09.2019 o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: 
Nový dom, s.r.o., Medňanská 516/9, 019 01 Ilava, IČO: 43968279, v zast. Finlegal services s.r.o., Štefánikova 23, 811 
05 Bratislava formou dobrovoľnej dražby na nehnuteľnosti: byt č. 6, na prízemí, vo vchode č. 20 obytného domu č.s. 
129, na podiel 3956/42494 zo spoločných častí a zariadení domu č.s.129 na pozemku C KN p.č. 1033/5, na podiel 1/10, 
vlastníka: Žovincová Iveta r. Žovincová, nar. 01.02.1994 - P-196/2019.-428/2019 
Titul nadobudnutia   16D/1236/2008 - Z 2436/2009.- 46/2010 
Účastník právneho vzťahu:              Vlastník 
22  Žovinec Jaroslav r. Žovinec, J. L. Bellu 129/20, Ilava, PSČ 019 01, SR Dátum narodenia :                 26.08.1997 
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Spoluvlastnícky podiel :                            1 / 10 
Poznámka                  Oznámenie č. S 73/2019 zo dňa 11.09.2019 o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: 
Nový dom, s.r.o., Medňanská 516/9, 019 01 Ilava, IČO: 43968279, v zast. Finlegal services s.r.o., Štefánikova 23, 811 
05 Bratislava formou dobrovoľnej dražby na nehnuteľnosti: byt č. 6, na prízemí, vo vchode č. 20 obytného domu č.s. 
129, na podiel 3956/42494 zo spoločných častí a zariadení domu č.s.129 na pozemku C KN p.č. 1033/5, na podiel 1/10, 
vlastníka: Žovinec Jaroslav r. Žovinec, nar. 26.08.1997 - P-196/2019.-428/2019 
Titul nadobudnutia   16D/1236/2008 - Z 2436/2009.- 46/2010 
Účastník právneho vzťahu:              Vlastník 
23  Žovincová Erika r. Žovincová, J. L. Bellu 129/20, Ilava, PSČ 019 01, SR Dátum narodenia :                 23.05.2001 
Spoluvlastnícky podiel :                            1 / 10 
Poznámka                  Oznámenie č. S 73/2019 zo dňa 11.09.2019 o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: 
Nový dom, s.r.o., Medňanská 516/9, 019 01 Ilava, IČO: 43968279, v zast. Finlegal services s.r.o., Štefánikova 23, 811 
05 Bratislava formou dobrovoľnej dražby na nehnuteľnosti: byt č. 6, na prízemí, vo vchode č. 20 obytného domu č.s. 
129, na podiel 3956/42494 zo spoločných častí a zariadení domu č.s.129 na pozemku C KN p.č. 1033/5, na podiel 1/10, 
vlastníka: Žovincová Erika r. Žovincová, nar. 23.05.2001 - P-196/2019.-428/2019 Titul nadobudnutia   16D/1236/2008 
- Z 2436/2009.- 46/2010 
Ťarchy: 
Zák. záložné právo podľa § 15 Zák. 182/93 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome 
č.s. 129 - V 2343/2000.- 29/2001 
18   Exekútorský úrad, JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - Exekučný príkaz 205 EX 45/19 zo dňa 
04.03.2019 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na podiel 1/2 byt č. 6 na prízemí vo vchode 20 
obytného domu č.s. 129, na podiel 3956/42494 zo spoločných častí a zariadení domu č.s. 129 na pozemku p.č. KN C 
1033/5 povinnej Žovincová Eva, 20.02.1970 v prospech KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., IČO 24785199, 
Hradec Králové, zast. ŠMÍDA advokátni kancelář, s.r.o., Ul. Svornosti 43, 825 61 Bratislava 
- Podunajské Biskupice - Z-519/2019.- 106/2019 
18    Exekútorský úrad, JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - Exekučný príkaz 205 EX 169/19 zo dňa 
14.06.2019 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na podiel 1/2 byt č. 6 na prízemí vo vchode 20 
obytného domu č.s. 129, na podiel 3956/42494 zo spoločných častí a zariadení domu č.s. 129 na pozemku p.č. KN C 
1033/5 vlastníka Žovincová Eva, 20.02.1970 v prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, 
IČO 35724803, zast. TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 36613843 - Z-1458/2019.- 
294/2019 
19    Zák. záložné právo podľa § 15 Zák. 182/93 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v 
dome č.s. 129 - Z 2436/2009.- 46/2010 
19   Exekútorský úrad, JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - Exekučný príkaz 205 EX 45/19 zo dňa 
04.03.2019 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na podiel 1/10 byt č. 6 na prízemí vo vchode 20 
obytného domu č.s. 129, na podiel 3956/42494 zo spoločných častí a zariadení domu č.s. 129 na pozemku p.č. KN C 
1033/5 povinnej Žovincová Eva, 20.02.1970 v prospech KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., IČO 24785199, 
Hradec Králové, zast. ŠMÍDA advokátni kancelář, s.r.o., Ul. Svornosti 43, 825 61 Bratislava 
- Podunajské Biskupice - Z-519/2019.- 106/2019 
19    Exekútorský úrad, JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - Exekučný príkaz 205 EX 169/19 zo dňa 
14.06.2019 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na podiel 1/10 byt č. 6 na prízemí vo vchode 20 
obytného domu č.s. 129, na podiel 3956/42494 zo spoločných častí a zariadení domu č.s. 129 na pozemku p.č. KN C 
1033/5 vlastníka Žovincová Eva, 20.02.1970 v prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, 
IČO 35724803, zast. TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 36613843 - Z-1458/2019.- 
294/2019 
20    Zák. záložné právo podľa § 15 Zák. 182/93 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v 
dome č.s. 129 - Z 2436/2009.- 46/2010 
21    Zák. záložné právo podľa § 15 Zák. 182/93 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v 
dome č.s. 129 - Z 2436/2009.- 46/2010 
22    Zák. záložné právo podľa § 15 Zák. 182/93 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v 
dome č.s. 129 - Z 2436/2009.- 46/2010 
23    Zák. záložné právo podľa § 15 Zák. 182/93 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v 
dome č.s. 129 - Z 2436/2009.- 46/2010 
 

 podľa listu vlastníctva č. 2465-čistočný  k.ú.Ilava 
A. Majetková podstata:       
Parcely registra"C" evidivané na katastrálnej mape 
KN 1033/5 zastavané plochy a nádvorie o výmere 321 m2 
Právny vzťah k stavbe evidovanej na parcele č. KN 1033/5 je evidovaný na  liste vlastníctva 2465 
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Legenda:  
Spôsob využívania pozemku: 
16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom 
 Umiestnenie pozemku: 
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOB Y  
Por. číslo   Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a  Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 
Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
18  Žovincová Eva r. Čahojová, J. L. Bellu 129/20, Ilava, PSČ 019 01, SR                            19780 / 424940  
Dátum narodenia :                 20.02.1970 
Poznámka     Exekútorský úrad, JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - Upovedomenie o 
začatí exekúcie 205 EX 45/19 zo dňa 13.02.2019 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na podiel 
19780/42494 z pozemku p.č. KN C 1033/5 povinnej Žovincová Eva, 20.02.1970 v prospech KRUK Česká a Slovenská 
republika s.r.o., IČO 24785199, Hradec Králové, zast. ŠMÍDA advokátni kancelář, s.r.o., Ul. Svornosti 43, 825 61 
Bratislava- Podunajské Biskupice - P-18/2019.- 76/2019 
 Poznámka    Exekútorský úrad, JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - Upovedomenie o 
začatí exekúcie 205 EX 169/19 zo dňa 13.06.2019 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na podiel 
19780/42494 z pozemku p.č. KN C 1033/5 vlastníka Žovincová Eva, 20.02.1970 v prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o., 
Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 35724803, zast. TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 
36613843 - P-142/2019.- 294/2019 
Poznámka    Oznámenie č. S 73/2019 zo dňa 11.09.2019 o začatí výkonu záložného práva záložným 
veriteľom: Nový dom, s.r.o., Medňanská 516/9, 019 01 Ilava, IČO: 43968279, v zast. Finlegal services s.r.o., 
Štefánikova 23, 811 05 Bratislava formou dobrovoľnej dražby na nehnuteľnosti: pozemok C KN p.č. 1033/5, na podiel 
3956/424940, vlastníka: Žovincová Eva r. Čahojová, nar. 20.02.1970 - P-196/2019.-428/2019 
Titul nadobudnutia              16D/1236/2008 - Z 2436/2009.- 46/2010 
Účastník právneho vzťahu:               Vlastník 
20  Žovincová Eva r. Žovincová, J. L. Bellu 129/20, Ilava, PSČ 019 01, SR                             3956 / 424940  
Dátum narodenia :                 04.03.1991 
Poznámka    Oznámenie č. S 73/2019 zo dňa 11.09.2019 o začatí výkonu záložného práva záložným 
veriteľom: Nový dom, s.r.o., Medňanská 516/9, 019 01 Ilava, IČO: 43968279, v zast. Finlegal services s.r.o., 
Štefánikova 23, 811 05 Bratislava formou dobrovoľnej dražby na nehnuteľnosti: pozemok C KN p.č. 1033/5, na podiel 
3956/424940, vlastníka: Žovincová Eva r. Žovincová, nar. 04.03.1991 - P-196/2019.-428/2019 
Titul nadobudnutia              16D/1236/2008 - Z 2436/2009.- 46/2010 
Účastník právneho vzťahu:               Vlastník 
21  Žovincová Iveta r. Žovincová, J. L. Bellu 129/20, Ilava, PSČ 019 01, SR                           3956 / 424940 
 Dátum narodenia :                 01.02.1994 
Poznámka     Oznámenie č. S 73/2019 zo dňa 11.09.2019 o začatí výkonu záložného práva záložným 
veriteľom: Nový dom, s.r.o., Medňanská 516/9, 019 01 Ilava, IČO: 43968279, v zast. Finlegal services s.r.o., 
Štefánikova 23, 811 05 Bratislava formou dobrovoľnej dražby na nehnuteľnosti: pozemok C KN p.č. 1033/5, na podiel 
3956/424940, vlastníka: Žovincová Iveta r. Žovincová, nar. 01.02.1994 - P-196/2019.-428/2019 
Titul nadobudnutia              16D/1236/2008 - Z 2436/2009.- 46/2010 
Účastník právneho vzťahu:               Vlastník 
22  Žovinec Jaroslav r. Žovinec, J. L. Bellu 129/20, Ilava, PSČ 019 01, SR                             3956 / 424940  
Dátum narodenia :                 26.08.1997 
Poznámka     Oznámenie č. S 73/2019 zo dňa 11.09.2019 o začatí výkonu záložného práva záložným 
veriteľom: Nový dom, s.r.o., Medňanská 516/9, 019 01 Ilava, IČO: 43968279, v zast. Finlegal services s.r.o., 
Štefánikova 23, 811 05 Bratislava formou dobrovoľnej dražby na nehnuteľnosti: pozemok C KN p.č. 1033/5, na podiel 
3956/424940, vlastníka: Žovinec Jaroslav r. Žovinec, nar. 26.08.1997 - P-196/2019.-428/2019 
Titul nadobudnutia              16D/1236/2008 - Z 2436/2009.- 46/2010 
Účastník právneho vzťahu:               Vlastník 
23  Žovincová Erika r. Žovincová, J. L. Bellu 129/20, Ilava, PSČ 019 01, SR                          3956 / 424940  
Dátum narodenia :                 23.05.2001 
Poznámka   Oznámenie č. S 73/2019 zo dňa 11.09.2019 o začatí výkonu záložného práva záložným 
veriteľom: Nový dom, s.r.o., Medňanská 516/9, 019 01 Ilava, IČO: 43968279, v zast. Finlegal services s.r.o., 
Štefánikova 23, 811 05 Bratislava formou dobrovoľnej dražby na nehnuteľnosti: pozemok C KN p.č. 1033/5, na podiel 
3956/424940, vlastníka: Žovincová Erika r. Žovincová, nar. 23.05.2001 - P-196/2019.-428/2019 
ČASŤ C: ŤARCHY  
Por.č.: 
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18   Exekútorský úrad, JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - Exekučný príkaz 205 EX 45/19 zo dňa 
04.03.2019 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na podiel 19780/42494 z pozemku p.č. KN C 
1033/5 povinnej Žovincová Eva, 20.02.1970 v prospech KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., IČO 24785199, 
Hradec Králové, zast. ŠMÍDA advokátni kancelář, s.r.o., Ul. Svornosti 43, 825 61 Bratislava -Podunajské Biskupice - 
Z-519/2019.- 106/2019 
18    Exekútorský úrad, JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - Exekučný príkaz 205 EX 169/19 zo dňa 
14.06.2019 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na podiel 19780/42494 z pozemku p.č. KN C 
1033/5 vlastníka Žovincová Eva, 20.02.1970 v prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, 
IČO 35724803, zast. TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 36613843 - Z-1458/2019.- 
294/2019 
19    Exekútorský úrad, JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - Exekučný príkaz 205 EX 45/19 zo dňa 
04.03.2019 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na podiel 3956/42494 z pozemku p.č. KN C 
1033/5 povinnej Žovincová Eva, 20.02.1970 v prospech KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., IČO 24785199, 
Hradec Králové, zast. ŠMÍDA advokátni kancelář, s.r.o., Ul. Svornosti 43, 825 61 Bratislava -Podunajské Biskupice - 
Z-519/2019.- 106/2019 
19   Exekútorský úrad, JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - Exekučný príkaz 205 EX 169/19 zo dňa 
14.06.2019 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na podiel 3956/42494 z pozemku p.č. KN C 
1033/5 vlastníka Žovincová Eva, 20.02.1970 v prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, 
IČO 35724803, zast. TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 36613843 - Z-1458/2019.- 
294/201937    
Iné údaje:LV 2466 
Poznámka bez zápisu 
 
c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia: 
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 12.11.2019 za účasti spoluvlastníčky Evy Žovincovej a  
dcéry  
Zameranie vykonané dňa 12.11.2019 
Fotodokumentácia vyhotovená dňa 12.11.2019 
 
d) Porovnanie právnej a technickej dokumentácie so skutočným stavom :  
Byt č. 6 v bytovom dome č.s. 129 na parcele KNC 1033/5 k.ú. Ilava, spoluvlastnícky podiel k pozemku KNC 1033/5    
Technická dokumentácia bola poskytnutá. Projektová dokumentácia stavby - resp. pôdorys bytového priestoru č6 bola 
predložená zadávateľom ( získaná od správcovskej spoločnosti) Nový Dom s.r.o. Pri porovnávaní so skutkovým stavom 
som nezistila žiadny rozdiel. Nebola poskytnutá stavebná dokumentácia stavby. Doklady o veku stavby sa nezachovali. 
Vek stavby som stanovila na základe informácie získanej od správcu spoločnosti  Nový dom s.r.o., podľa ktorej bytový 
dom bol daný do užívania v roku 1986.  
Skutkový stav je zakreslený v prílohe znaleckého posudku. bytový priestor je prístupný z exterieru. Z fotodokumentácie 
je viditeľné že bytový priestor je z hľadiska technického  v  pôvodnom stave  bez akejkoľvek rekonštrukcie, pravidelná 
údržba bola dlhodobo zanedbávaná 
Právna dokumentácia : 
Na výpise z LV 2466  spôsob  využívania pozemku je uvedené: 16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova 
označená súpisným číslom, na LV 2465 je  budova označená súpisným číslom vedená ako bytový dom s uvedeným 
druhom stavby 20 iná budova.  
Okrem uvedeného je právna dokumentácia v súlade so skutkovým stavom.  
 
e)údaje katastra nehnuteľností, porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra 
nehnuteľností so zisteným stavom: rozdiely pre byt neboli zistené 
 
f) Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľností v súlade s dokladmi o vlastníctve: 
 Byt č. 6 obytného domu č.s.129 na parc. KN č. 1033/5  spoluvlastnícky podiel 1/1 
 spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu  3956/42494  
zapísané na LV 2465  k.ú. Ilava 
   spoluvlastnícky podiel 3956/42494 na pozemku KN 1033/5  
zapísané na LV 2466 k.ú. Ilava 
  
g) Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľností, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: Neboli 
zistené. 
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2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 

2.1 BYTY 

2.1.1 Byt č.6 na  prízemí obytného domu č.s.129 Ilava 
 
POPIS 
 
Objekt bytového domu č.s. 129 na pozemku KN 1033/5 je samostatne stojaci objekt prízemný s obytným podkrovím.  s 
piatimi vchodmi, štyri vchody sú bytov na prízemí, piaty vchod do bytov umiestnených v podkroví.  V bytovom dome 
je 11 bytov .Nachádza sa v širšom centre okresného mesta Ilava . Podľa dostupných informácii a potvrdenia Správcu 
domu  Nový Dom s.r.o. bola stavba daná do užívania 1986.  
Byt č.6 obytného domu č. 129  pozostáva z 1 obytnej miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je chodba so 
zádverím, kuchyňa, kúpeľňa s WC. Byt má terasu.   
V čase obhliadky je budova užívaná na bývanie . Budova je napojená na verejný rozvod vody  a na verejnú kanalizáciu, 
na verejný rozvod elektrickej energie a verejné slaboprúdové rozvody(telefón). Vybavenim bytu je všetka jeho vnútorná 
inštalácia , okrem stúpacích vedení , ktoré sú určené na spoločné užívanie, poštová schránka, zvonček, domáci telefón a 
zariaďovacie prvky v zmysle projektovej dokumentácie a schválených zmien. Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia 
je a príslušenstva  je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo byt  vrátane zárubní 
a hlavnými uzatváracími ventilmi prívodu studenej vody , elektrickými poistkami pre byt ,účastníckou zásuvkou 
telefónu, zaústením respektíve pripojením do stúpacích vedení, vrátane týchto pripojovacích miest a zaústení.. 
Súčasťou  bytu je je aj spoluvlastnícky podiel 3956/42494 na  spoločných častiach a zariadeniach bytového domu. 
Spoločnými časťami domu sa pre  rozumejú časti určené pre spoločné užívanie najmä: základy, strecha, chodby, 
obvodové múry, priečelia ,vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. 
Spoločnými zariadeniami domu sú: kočíkareň, sušiareň, práčovňa, STA, ostatné spoločné priestory,  bleskozvod, 
ventilačná šachta,  teplonosné, vodovodné, kanalizačné elektrické, telefónne a plynové prípojky a to i v prípade ak sú 
umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu, meracia a regulačná technika, pokiaľ táto nie je vo vlastníctve 
iných právnických osôb 
Stavebno-technický popis  spoločných častí a zariadení obytného domu: 
Objekt je založený na základových  pásoch, s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosná konštrukcia murovaná z tehál 
hr.400mm. Stropy sú železobetónové prefabrikované s rovným podhľadom. Schody sú železobetónové prefabrikované s 
povrchom terazzovým, Zastrešenie je dreveným krovom s plechovou krytinou. Vonkajšia úprava povrchov brizolitová, 
obklad sokla keramickým obkladom. Výplňové konštrukcie : okná sú nové plastové s izolačným zasklením v 
hodnotenom byte drevené zdvojené pôvodné, vymenené všetky  vchodové dvere. Klampiarske konštrukcie sú 
zhotovené z pozinkovaného plechu. Podlahy v spoločných priestoroch liate terazzo a podlahy povlakové, vykurovanie v 
každom byte . Vodovod má ležaté a a stúpacie rozvody z oceľových rúr pre studenú a teplú vodu. Kanalizačné potrubie 
zvislé z liatinových rúr vodorovné z kameninových rúr. Vnútorný plynovod  nie je riešený V objekte  je rozvod  
požiarnej vody vrátane nástenných hydrantov, spoločná anténa a bleskozvod . 
Inžinierske siete sú napojené na verejné rozvody vody, kanalizácie, elektrické rozvody a aj telekomunikačné siete. 
Výťah v bytovom dome nie je.  Budova je situovaná s obytnými miestnosťami na juhozápad a príslušenstvom na 
východ.   
Stavebnotechnický opis vybavenia bytového priestoru č. 6: 
Byt sa nachádza na  prízemí (I.NP).Prístup je z verejného prietranstav priamo do bytu.  
Predmetný bytový priestor je v pôvodnom stave, pravidelná údržba bola dlhodobo zanedbávaná. Okná neboli vymenené 
, sú pôvodné drevené - čo je viditeľné z vonkajšieho pohľadu na bytový dom. Vnútorné omietky stien sú vápenné 
hladké pôvodné, opadávané v kúpeľni s WC keramický obklad, Výplňové konštrukcie - dvere  dyhové plné alebo 
zaslklené. Podlahy sú povlakové v kuchyni a v obytnej miestnosti, chodbe, v kúpeľni keramická dlažba. cementový 
poter. Bytový priestor je v zlom technickom stave, bez údržby. 
 Celková podlahová plocha bytu je 39,56m2 podľa LV, skutočne nameraná plocha bytu 39,67 m2. Byt má 1 obytnú 
miestnosť  ,kuchyňu, chodbu so zádverím, kúpeľňu s WC a komoru  
Vybavenie : kuchynská linka s  drezovým umývadlom dl.1,5m, nerezový drez, vodovodná  batéria, WC  splachovacie 1 
ks , umývadlo keramické 1ks, vaňa plechová  bez  sprchovej batérie 1 ks .Podlahy kúpeľne majú keramickú dlažbu aj 
obklad ..Dvere sú presklené dyhované . Vykurovanie je  lokálne, v súčasnosti odpojené od dodávky energie . 
Elektroinštalácia svetelná v súčasnosti odpojené od dodávky energie. Kanalizácia je zhotovená z kuchyne, kúpeľne a 
WC.  
Technický stav objektu: 
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Pri obhliadke bolo zistené, že objekt bytového domu je  dobre udržiavaný. Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú 
poruchy na zvislých a vodorovných nosných konštrukciách, objekt je dobre udržiavaný, čo je zjavné na prvkoch 
krátkodobej životnosti.  
Byt je v pôvodnom stave so zanedbanou údržbou, odpojený od dodávky elektrickej energie.  
Spoluvlastnícky podiel: 
Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach ,zariadeniach domu, na príslušenstve budovy je stanovený  na 
3956/42494  
Stavba bola daná do užívania v roku 1986, údaj vychádza z potvrdenia správcu domu Nový Dom s.r.o. Ilava vydanom 
dňa 21.10.2019(listina je v prílohe zápisnice). 
Opotrebovanie stavby bolo stanovené lineárnou metódou. Životnosť  stavby podľa metodiky je stanovená na  90 - 120 
rokov, vzhľadom na technický stav zistený pri obhliadke , stavba bytového domu je prmerene udržiavaná, vybavenie 
hodnoteného bytového priestoru je zanedbané, predpokladám životnosť stavby 100 rokov, pri vykonávanej primeranej 
údržbe. 
 
 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 803 5 Domy obytné netypové 
KS: 112 2 Trojbytové a viacbytové budovy 
 
PODLAHOVÁ PLOCHA 
 

Názov miestnosti a výpočet Podlahová plocha [m2] 

zádverie 1,2*1,8 2,16 

Chodba 3,3*1,2+1,2*0,15 4,14 

kúpeľňa 1,5*2,8 4,20 

izba 4,7*4,10 19,27 

kuchyňa 1,7*1,8 + 1,8*2,8 8,10 

komora:1,0*1,8 1,80 

Vypočítaná podlahová plocha 39,67 

terasa:1,2*5,3 6,36 

 
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 = 2,572 
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 5,31 

2 Zvislé konštrukcie 18,00 1,00 18,00 19,13 

3 Stropy 8,00 1,00 8,00 8,49 

4 Schody 3,00 1,00 3,00 3,18 

5 Zastrešenie bez krytiny 5,00 1,00 5,00 5,31 

6 Krytina strechy 2,00 1,00 2,00 2,12 

7 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 1,06 

8 Úpravy vonk. povrchov 3,00 1,00 3,00 3,18 

9 Úpravy vnút. povrchov 2,00 1,00 2,00 2,12 
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10 Vnútorné ker. obklady 0,50 1,00 0,50 0,53 

11 Dvere 0,50 1,50 0,75 0,80 

12 Okná 5,00 1,00 5,00 5,31 

13 Povrchy podláh 0,50 1,00 0,50 0,53 

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

15 Elektroinštalácia 2,00 1,00 2,00 2,12 

16 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 1,06 

17 Vnútorný vodovod 2,00 1,00 2,00 2,12 

18 Vnútorná kanalizácia 2,00 1,00 2,00 2,12 

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

20 Výťahy 2,00 0,00 0,00 0,00 

21 Ostatné 2,00 1,00 2,00 2,12 

 Zariadenie bytu     

22 Úpravy vnút. povrchov 4,00 1,00 4,00 4,24 

23 Vnútorné ker. obklady 1,00 1,00 1,00 1,06 

24 Dvere 2,00 1,00 2,00 2,12 

25 Povrchy podláh 2,50 1,00 2,50 2,65 

26 Vykurovanie 2,50 1,00 2,50 2,65 

27 Elektroinštalácia 3,00 1,00 3,00 3,18 

28 Vnútorný vodovod 1,00 1,00 1,00 1,06 

29 Vnútorná kanalizácia 1,00 1,00 1,00 1,06 

30 Vnútorný plynovod 0,50 0,00 0,00 0,00 

31 Ohrev teplej vody 2,00 1,00 2,00 2,12 

32 Vybavenie kuchýň 2,00 1,00 2,00 2,12 

33 Vnút.hyg.zariad.vrátane WC 4,00 1,00 4,00 4,24 

34 Bytové jadro bez rozvodov  4,00 1,00 4,00 4,24 

35 Ostatné 2,50 1,00 2,50 2,65 

 Spolu 100,00  94,25 100,00 

 
Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 94,25 / 100 = 0,9425 
Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kK * kV * kM [€/m2 ] 
 VH = 325,30 €/m2 * 2,572 * 0,939 * 0,9425 * 1,00 
 VH = 740,46 €/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.6 na  prízemí 
obytného domu č.s.129 
Ilava 

1986 33 67 100 33,00 67,00 

 
 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 740,46 €/m2 * 39,67m2 29 374,05 

Technická hodnota 67,00% z 29 374,05 € 19 680,61 
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3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
a)Analýza polohy nehnuteľností:         
Objekt bytového domu č.s. 129 na pozemku KN 1033/5 je samostatne stojaci objekt prízemný s obytným podkrovím.  s 
piatimi vchodmi, štyri vchody sú bytov na prízemí, piaty vchod do bytov umiestnených v podkroví.  V bytovom dome 
je 11 bytov. Nachádza sa v širšom centre okresného mesta Ilava . Podľa dostupných informácii a potvrdenia Správcu 
domu  Nový Dom s.r.o. bola stavba daná do užívania 1986.  
Byt č.6 obytného domu č. 129  pozostáva z 1 obytnej miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je chodba so 
zádverím, kuchyňa, kúpeľňa s WC. Byt má terasu.   
Mesto Ilava má cca 5400 obyvateľova je okresným mestom. Občianska vybavenosť zodpovedá veľkosti mesta. V meste 
je stredná škola, základné školy a materské školy, pošta, nemocnica s poliklinikou, širšia sieť obchodov a služieb. 
Kompletné inžinierske siete(voda, kanalizácia, elektrická energia, plynovod(objekt nenapojený) a telefón). 
V meste je v prevažnej miere drevospracujúci, strojársky a elektrotechnický priemysel. Na okraji mesta je vybudované  
logistické centrum OD "kaufland" a výrobný objekt "LEONI" ,"INDUPOL", "HCC". Menovanými investíciami vzrástli 
v meste pracovné príležitosti obyvateľov a tým aj záujem o kúpu nehnuteľností v meste. Mesto je napojené na 
autobusovú  a železničnú dopravu. Je napojené na diaľnicu D1 privádzačom na okraji mesta. Železničná  stanica je s 
dostupnosťou do 5 minút a  aj autobusové zastávky sú prístupné do 5 min .Vzdialenosť do centra mesta pešo do 10 min. 
Mesto Ilava je od krajského mesta Trenčín vzdialené cca 20 km. V hodnotenej lokalite sú vybudované aj parkoviská a 
odstavné plochy pre osobné motorové vozidlá pred bytovým domom.   
Orientácia  obytnej miestnosti juhozápad. 
 
b) Analýza využitia nehnuteľností: 
Bytový dom je využívaný na projektovaný účel - na bývanie. Iné využitie sa nedá predpokladať. 
 
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: 
Nie sú známe také faktory, ktoré by mohli negatívne vplývať na všeobecnú hodnotu či budúce užívanie nehnuteľnosti. 
V blízkej budúcnosti sa s nehnuteľnosťou nepredpokladá zmena územného plánu. 
Práva spojené s nehnuteľnosťou a závady viaznúce na nehnuteľnosti: 
zapísané na LV 2466, LV 2465 k.ú. Ilava 
 

3.1 STAVBY 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.1.1.1  BYTY 

Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie: 
 
Všeobecná hodnota  bytov sa obvykle zisťuje porovnávaním už realizovaných predajov a prevodov bytov v danom 
mieste a čase, pokiaľ sú k tomu dostupné preskúmateľné podklady. Pretože tieto informácie nie sú k dispozícii od 
štatisticky významnejšieho súboru porovnateľných nehnuteľností, je potrebné použiť inú metódu pri stanovení 
všeobecnej hodnoty bytu. Metóda porovnávania nie je použitá nakoľko nie je získaný súbor  aspoň troch bytov. 
objektov vhodných na porovnávanie. Metódou polohovej diferenciáce je vypočítaná technická (časová) hodnoty 
nehnuteľností(východisková hodnota bytu znížená o primerané opotrebenie) upravená koeficientom  zohľadňujúcim 
faktory na hodnotu bytu - triedy polohy.  
Zdôvodnenie výpočtu koeficientu polohovej diferenciácie: 
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie  je stanovený v súlade s "Metodikou výpočtu všeobecnej hodnoty 
nehnuteľností a stavieb" ,vydanej USI ŽU v Žiline. Vzhľadom na veľkosť sídelného útvaru, polohu, typ nehnuteľnosti, 
dopyt po nehnuteľnostiach v danej lokalite, je vo výpočte uvažované s priemerným koeficientom polohovej 
diferenciácie 0,6, ktorý zodpovedá priemernému pomeru všeobecnej a technickej hodnoty bytov v meste Ilava. 
Zdôvodnenie jednotlivých faktorov je uvedené  v tabuľke. 
 
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 
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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:  

Číslo Popis Trieda kPDI 
Váha 

vI 
Výsledok 

kPDI*vI 

1 Trh s bytmi v danej lokalite- sídlisku     

 dopyt v porovnaní s ponukou je vyšší II. 1,200 10 12,00 

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 nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu II. 1,200 7 8,40 

4 Prevládajúca zástavba  v bezprostr. okolí  byt. domu     

 
objekty pre bývanie, občianskej vybavenosti a služieb, bez 
zázemia (ihriská, parkoviská a pod.) 

II. 1,200 5 6,00 

5 Príslušenstvo bytového domu     

 bez príslušenstva V. 0,060 6 0,36 

6 Vybavenosť a príslušenstvo bytu     

 byt vyžadujúci rozsiahlu rekonštrukciu V. 0,060 10 0,60 

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti      

 
dostatočná ponuka pracovných možností v mieste, 
nezamestnanosť do 5 % 

I. 1,800 8 14,40 

8 Skladba obyvateľstva v obytnom dome - 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 nad 65 %  JZ - JV II. 1,200 5 6,00 

10 Umiestnenie bytu v bytovom dome     

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

11 Počet bytov vo vchode - v bloku     

 počet bytov vo vchode: do 20 bytov III. 0,600 7 4,20 

12 Doprava v okolí bytového domu     

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

I. 1,800 7 12,60 

13 Občianska vybavenosť v okolí bytového domu     

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

II. 1,200 6 7,20 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu     

 les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti nad 1000 m IV. 0,330 4 1,32 

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

 zvýšená hlučnosť a prašnosť - blízkosť dopravných ťahov III. 0,600 5 3,00 

16 Názor znalca     

 problematický byt IV. 0,330 20 6,60 

 Spolu   145 131,28 

 
VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 131,28/ 145 0,905 
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Všeobecná hodnota VŠHB = TH * kPD = 19 680,61 € * 0,905 17 810,95 € 

3.2 POZEMKY 
 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 
POPIS 
 
Predmetom ohodnotenia je spoluvlastnícky podiel 3956/42494 k pozemku KN 1033/5 v k.ú. Ilava v zastavanom území 
mesta Ilava, v širšom centre s dostupnosťou do centra do 10 minút. Pozemok je zastavaný stavbou bytového domu č.s, 
129. Mesto Ilava je okresným mestom  .Pozemky sú s možnosťou napojenia na verejné rozvody vody a kanalizácie 
,elektrickej energie, plynu ,telekomunikačná sieť a internet. V okolí domu je v súčasnosti dostatok odstavných plôch pre 
odstavenie osobného motorového vozidla. Negatívne účinky okolia  hlučnosť s priľahlých dopravných  ťahov -
cestný, železničný.  
 

Parcela Druh pozemku 
Spolu 

výmera [m2] 
Spoluvlastnícky 

podiel 

Spoluvlastnícky 
podiel bytu/nebytu 

k pozemku 

Výmera 
podielu [m2] 

KN 1033/5 zastavané plochy a nádvoria 321,00 1/1 3956/42494 29,88 

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

Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 
kS 

koeficient všeobecnej 
situácie 

3. obytné časti obcí a miest od 5 000 do 10 000 obyvateľov  1,00 

kV 
koeficient intenzity využitia 

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

1,00 

kD 
koeficient dopravných 

vzťahov 
3, 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) 1,00 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

3. dobrá vybavenosť (možnosť napojenia najviac na tri druhy verejných sietí, 
napríklad miestne rozvody vody, elektriny, zemného plynu) 

1,20 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 

4. iné faktory (napríklad: tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej 
zástavby, sadové úpravy pozemku a pod.) 

3,00 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 
0. nevyskytuje sa 1,00 

 
 
JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 1,00 * 1,00 * 0,90 * 1,00 * 1,20 * 3,00 * 1,00 3,2400 

Jednotková všeobecná hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 9,96 €/m2 * 3,2400 32,27 €/m2 

Všeobecná hodnota podielu pozemku 
VŠH = Podiel * VŠHPOZ = 1/1*3956/42494 * 10 
358,67 € 

964,35 € 
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VYHODNOTENIE 
 

Názov Výpočet Všeobecná hodnota [€] 

parcela č. KN 129 321,00 m2 * 32,27 €/m2 * 1/1*3956/42494 964,35 

Spolu  964,35 
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III. ZÁVER 

REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Spoluvl. podiel Všeobecná hodnota [€] 

Stavby   

Byt č.6 na  prízemí obytného domu č.s.129 Ilava 1/1 17 810,95 

Pozemky   
 pozemok zastavaný stavbou bytového domu č.s. 129 - parc. č. KN 
1033/5 (29,88  m2) 

1/1 z 3956/42494 964,35 

Všeobecná hodnota celkom  18 775,30 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene  18 800,00 

 
Slovom: Osemnásťtisícosemsto Eur 
 
 
 
 
 
 
 
V Košeckom Podhradí   dňa 02.12.2019 Ing. Marta Galbavá 
 

 

 

IV. PRÍLOHY 

 
1. Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku č.S 73/2019 zo dňa 16.10.2019 
2. Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.2465-čiastočný k.ú.Ilava zo dňa  1.12.2019 vytvorený cez 

katastrálny portál s aktualizáciou zo dňa 28.11.2019 
3. Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 2466-čiastočný  k.ú.Ilava zo dňa  1.12.2019 vytvorený cez 

katastrálny portál s aktualizáciou zo dňa 28.11.2019 
4. Informatívna kopia z katastrálnej mapy na parcelu č. KN 1033/5 k.ú. Ilava 
5. Doklad o veku stavby -potvrdenie správcu Nový dom Ilava zo dňa 21.10.2019 
6. Pôdorys bytu č.6 obytného domu č.s.129 Ilava 
7. Fotodokumentácia  bytu č. 6 obytného domu č.129 Ilava zo dňa 12.11.2019 
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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 stavebníctvo , v odvetví  odhad hodnoty nehnuteľností  
pod evidenčným číslom 910 837.  
 

Znalecký posudok je zapísaný v denníku pod číslom 100/2019. 
 

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

                                                                                      
 

 

 

 

Ing. Marta Galbavá 
 

 

 

                                                                                                                              

 

  
 
 


