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I. ÚVOD POSUDKU 
 

1.1. Úloha znalca podľa uznesenia štátneho orgánu alebo objednávky, číslo uznesenia: 

 

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, ktoré sú zapísané na čiastočnom výpise z listu vlastníctva č. 1155 

- byt č. 4 v bytovom dome s. č. 473 na parc. č. 906/24, vchod č. 1, 2. poschodie s príslušenstvom s pozemkom 

parc. č. 906/24 spoluvlastnícky podiel k pozemku 8342/118899-in, k. ú. Cinobaňa, obec Cinobaňa, okres Poltár. 

 

Právny úkon: Organizovanie dobrovoľnej dražby. 

 

1.2. Dátum vyžiadania posudku alebo dátum uznesenia, objednávky: 9.9.2019 

 

1.3. Dátum ku ktorému je posudok vypracovaný (rozhodujúci na zistenie stavebno-technického stavu 

 9.10.2019 

 

1.4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje 16.10.2019 

 

1.5. Podklady na vypracovanie posudku, ktoré sa delia na podklady dodané objednávateľom a podklady 

získané znalcom: 

 

1.5.1. Podklady dodané objednávateľom: 

 

- Písomná objednávka na vypracovanie znaleckého posudku zo dňa 9.9.2019 

 

- Určenie veku obytného domu a technická dokumentácia 16-bytovej jednotky, Cinobaňa-Katarínska Huta súp. č. 

13, parc. č. 906/24, k. ú. Cinobaňa vypr. MONT-real, realitná kancelária, Slobody 318/43, 987 01 Poltár - kópia 

 

- Protokol o obhliadke technického stavu domu a bytov pri prevode vlastníctva vyd. MONT-real, realitná 

kancelária, Slobody 318/43, 987 01 Poltár - kópia 

 

- Energetický certifikát budovy zo dňa 25.7.2010 - kópia 

 

Zadávateľ posudku prehlásil, že predložil všetky dostupné doklady a poskytla pravdivé informácie 

o ohodnocovanej nehnuteľnosti. Zadávateľ zodpovedá, že odovzdané doklady sú bez právnych vád. 

 

1.5.2. Podklady získané znalcom: 

 

- Miestne šetrenie spojené s vyhotovením fotodokumentácie bytového domu s. č. 473 dňa 9.10.2019 

 

- Čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 1155, k.ú. Cinobaňa vytvorené cez katastrálny portál dňa 8.10.2019 

 

- Informatívna kópia z mapy k.ú. Cinobaňa vytvorené cez katastrálny portál dňa 8.10.2019 

 

1.6. Použitý právny predpis: 

 

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty. 

 

1.7. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra: 

 

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

 

Vyhláška MS SR č. 213/2017 Z. z. z 24. augusta 2017, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 

 

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

 

Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 

(katastrálny zákon) 

 

Vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
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Vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 

výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie 

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 

NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon) 

 

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

a stavebných prác výrobnej povahy (použitá výlučne na zatriedenie do klasifikácie podľa použitého katalógu 

rozpočtových ukazovateľov). 

 

Vyhláška č. 323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia stavieb 

 

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

 

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

v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3 

 

Údaje vydané štatistickým úradom SR 

 

Nezamestnanosť – mesačné štatistiky – zdroj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

 

www. e-obce – internetová stránka obcí SR 

 

Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov 

 

1.8.Osobitné požiadavky objednávateľa: 

 

Objednávateľ znaleckého posudku nemal žiadne osobitné požiadavky. 

 

II. POSUDOK 
 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE: 
 

- Stavba podľa stavebného zákona - „Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo 

stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená zo zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným 

spojením sa rozumie: 

a.) spojenie pevným základom, 

b.) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu, 

c.) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe, 

d.) pripojenie na siete a na zariadenia technického vybavenia územia, 

e.) umiestnenie pod zemou.“ 

 

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 z dôvodov, že: 

- Pre stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a stavieb nepoužijem výpočet podľa porovnávacej metódy, 

lebo pre použitie porovnávacej metódy nezískala súbor min. troch nehnuteľnosti (stavieb a pozemkov ) a z toho 

dôvodu nie je možnosť vykonať porovnanie na mernú jednotku (obostavaný priestor, zastavaná plocha, podlahová 

plocha, dĺžka, ks a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných objektov a ohodnocovaného objektu. 

Použitie porovnávacej metódy vyžaduje aplikovať porovnávanie ekonomické (dátum prevodu, forma prevodu, 

spôsob platby a pod.), polohové (miesto, lokalita, atraktivita), konštrukčné a fyzické (štandard, nadštandard, 

podštandard, príslušenstvo a pod). Pre použitie porovnávacej metódy sa ďalej vyžadujú podklady, ktoré musia byť 

identifikované (doklad o prevode alebo prechode nehnuteľnosti, prípadne ponuky realitných kancelárií) a zároveň 

je potrebné vylúčiť všetky vplyvy mimoriadnych okolností trhu (napr. príbuzenský vzťah medzi predávajúcim a 

kupujúcim, stav tiesne predávajúceho a pod). 
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- Pre stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a stavieb nepoužijem výpočet podľa kombinovanej metódy, 

lebo predmetom nie je výpočet výnosovej hodnoty – danom prípade nehnuteľnosti nie sú využívané formou 

prenájmu. 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. 

 

Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov: 

Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných 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 4. štvrťrok 2004. 

 

Definície pojmov 
 

Všeobecná hodnota (VŠH) 

Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je znaleckým odhadom ich 

najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej 

súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou 

a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. Výsledkom stanovenia je všeobecná 

hodnota na úrovni s daňou z pridanej hodnoty. 

 

Východisková hodnota stavieb (VH) 

Východisková hodnota 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 (TH) 

Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu zodpovedajúcu výške 

opotrebovania. 

 

Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb 

Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb je nevyhnutnou súčasťou procesu ohodnotenia, pri ktorej 

sú zisťované objemové a technické parametre, technický stav, miera dokončenia a pod. 

Technická hodnota je následne vstupnou veličinou stanovenia všeobecnej hodnoty metódou polohovej 

diferenciácie, prípadne vstupnou veličinou stanovenia všeobecnej hodnoty kombinovanou metódou. 

 

Východisková hodnota stavieb je stanovená na báze rozpočtových ukazovateľov podľa vzťahu 

 

VH = M . (RU . kCU . kV . kZP . kVP . kK . kM ) [€], 

 

kde: 

M – počet merných jednotiek, najčastejšie m3 obstavaného priestoru (budovy, haly), m2 zastavanej plochy (drobné 

stavby, ktoré tvoria príslušenstvo hlavných stavieb), m dĺžky (inžinierske siete), kus (špeciálne konštrukcie). 

RU – rozpočtový ukazovateľ. Rozumie sa hodnota základných rozpočtových nákladov na mernú jednotku 

porovnateľného objektu určená z katalógov rozpočtových ukazovateľov určených ministerstvom. Použité sú 

rozpočtové ukazovatele publikované v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-

7100-827-3). 

kCU – koeficient vyjadrujúci vývoj cien. Vyjadruje vývoj cien stavebných prác medzi termínom ohodnotenia a 

obdobím, pre ktoré bol zostavený rozpočtový ukazovateľ porovnateľného objektu. Koeficienty sú určené pomocou 

verejne publikovaných indexov vývoja cien stavebných prác a materiálov v stavebníctve vydávaných Štatistickým 

úradom Slovenskej republiky po jednotlivých štvrťrokoch pre odbor stavebníctvo ako celok. 

kV – koeficient vplyvu vybavenosti hodnoteného objektu. Vyjadruje rozdiel ceny konštrukcií a vybavení 

porovnateľného a hodnoteného objektu. Určený je na báze cenových podielov jednotlivých konštrukcií a vybavení 

stavieb. 

kZP – koeficient vplyvu zastavanej plochy hodnotenej stavby. Vyjadruje rozdiel ceny konštrukcií a vybavení 

závislých od zastavanej plochy v porovnaní s priemernou zastavanou plochou hodnotenej a porovnateľnej stavby. 

V zásade nie je použitý pri bytoch, kde je zohľadnený priamo v rozpočtovom ukazovateli. 

kVP – koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží hodnotenej stavby. Vyjadruje rozdiel ceny konštrukcií a 

vybavenia závislých od konštrukčnej výšky v porovnaní s priemernou konštrukčnou výškou hodnotenej a 

porovnateľnej stavby. V zásade nie je použitý pri bytoch, kde je zohľadnený priamo v rozpočtovom ukazovateli. 

kK – koeficient konštrukčno-materiálovej charakteristiky. Vyjadruje rozdiel ceny v závislosti od použitého 

materiálu nosnej konštrukcie stavby. 
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kM – koeficient vyjadrujúci územný vplyv. Vyjadruje zvýšené, resp. znížené náklady na výstavbu v danom mieste 

z dôvodu dopravných vzdialeností, možnosti zariadenia staveniska a pod. 

 

Technická hodnota je vypočítaná podľa vzťahu 

 

 [€] 

 
kde: 

TH – technická hodnota stavby [€], 

TS – technický stav stavby [%], 

VH – východisková hodnota stavby [€], 

 

Miera opotrebenia (O) stavieb je spravidla určená lineárnou metódou. 

Vek stavieb (V) je vypočítaný ako rozdiel roku, ku ktorému sa ohodnotenie vykonáva, a roku, v ktorom nadobudlo 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie. Pri ohodnotení boli primárne použité údaje z kolaudačných rozhodnutí, 

sekundárne iné údaje (potvrdenia prípadne odborný odhad podľa konštrukčno-materiálového vyhotovenia 

stavieb). 

Životnosť stavby (Z) je pri ohodnotení uvažovaná ako celková predpokladaná životnosť stavby v rokoch pri bežnej 

údržbe od jej vzniku až do úplného zániku. Životnosť stavby je určená s prihliadnutím na konštrukčno-materiálové 

riešenie, technický stav, spôsob a intenzitu užívania a vykonávanú údržbu. Použité boli v praxi overené životnosti 

stavieb 

 

Všeobecná hodnota stavieb 

 
Na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb sa v znaleckej praxi sa používajú metódy 

Metóda porovnávania 

Kombinovaná metóda (len stavby schopné dosahovať výnos formou prenájmu) 

Metóda polohovej diferenciácie 

 

Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty: 

Použitá je metóda polohovej diferenciácie. Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie 

je možné, pretože byty nie sú schopné dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať 

kombináciu a porovnávacia metóda z dôvodu nedostatku podkladov pre aplikáciu porovnania. 

Metóda polohovej diferenciácie pre stavby 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 pre nehnuteľnosti 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 skupinu nehnuteľností s rovnakými 

parametrami. Pri objektivizácii má každé polohové kritérium určený svoj vplyv na hodnotu (váhu). 

 

b.)  Vlastnícke a evidenčné údaje, najmä identifikácia predmetu posúdenia podľa dokladu o vlastníctve, 

ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace, s výnimkou dedičského konania: 

 

VHTH TS
100=
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ  

Vytvorené cez katastrálny portál 

Okres: Poltár 

Obec: CINOBAŇA Dátum vyhotovenia  08.10.2019 

Katastrálne územie : Cinobaňa 

ČIASTOČNÝ  VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č.  1155 

ČASŤ  A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

906/24 402 zastavaná plocha a nádvorie 15 1 

Legenda: 

Spôsob využívania pozemku: 

 15 – Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom 

Umiestnenie pozemku: 
 1 – Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 

Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby Druh. ch.n. Umiest. stavby 

473 906/24 9 16-bytová jednotka  1 

Legenda: 

Druh stavby 

 9 – Bytový dom 

Kód umiestnenia stavby 

 1 – Stavba postavená na zemskom povrchu 

Byty a nebytové priestory 

ČASŤ  B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Byt 

Vchod:  1 2.p. Byt č. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a na príslušenstve a spoluvlastnický podiel k pozemku: 8342 / 118899 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

4 Lopušníková Jana r. Očkayová, Riečna 222/21, Vidiná, PSČ 985 59, SR 

 Dátum narodenia: 15.03.1959 

   Spoluvlastnícky podiel :  1 / 1 

Poznámka Poznamenáva sa oznámenie č. S 57/2019 z 16.07.2019 o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej 

dražby, v súlade so zákonom č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách spoločnosťou: Finlegal services s.r.o., 

Štefánikova 23, 811 05 Bratislava, IČO:46283421, pod B4, na byt č.4 v 1/1-ine, vchod 1, 2p., v bytovom dome 

súp.č.473 na p.č.906/24, na CKN p.č.906/24 a na podiel na spoloč. častiach, zariadeniach a k pozemku v 

8342/118899-ine - P 95/2019 - zapísané do KN 22.07.2019 - 114/2019 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva č.V 495/2016 z 04.07.2016 - 229/2016 

Ostatní vlastníci a priestory nevyžiadané 

Legenda: 

ČASŤ  C: ŤARCHY 
Por.č.: 

 Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa §15 ods.1 zák. NR SR 

č.182/1993 Z.z. - na všetky byty - 25-40/2003 

Iné údaje: 

 Bez zápisu. 

 

Poznámka: 

    Bez zápisu. 

 
Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:ŤARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo inej oprávnenej osoby sa týkajú 

všetkých nehnuteľností a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva. 
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c.)  Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia: 

 

Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením, zameraním nehnuteľnosti a vyhotovením fotodokumentácie 

bytového domu s. č. 473, vykonaná dňa 9.10.2019, za účasti znalkyni Ing. Judity Fazekašovej. Obhliadka 

nehnuteľnosti - bytu č. 4 zo strany vlastníčky nebola umožnená. Vlastníčka v čase obhliadky síce sa zdržiavala 

v predmetnom byte ale neumožnila vstup do bytu ani do vchodu č. 1. 

 

Predmetom posúdenia je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, ktoré sú zapísané na LV č. 1155 - 

čiastočný byt č. 4 v bytovom dome s. č. 473, parc. č. 906/24, vchod č. 1, 2. poschodie s príslušenstvom v k. ú. 

Cinobaňa, obec Cinobaňa, okres Poltár. 

 

Vlastníctvo k oceneným nehnuteľnostiam je doložené čiastočným výpisom z listu vlastníctva č. 1155, situovanie 

objektu a pozemku je zobrazené na informatívnej kópii z mapy. 

 

d.) Technická dokumentácia, najmä porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej 

dokumentácie so zisteným skutočným stavom: 

 

- Určenie veku obytného domu a technická dokumentácia 16-bytovej jednotky, Cinobaňa-Katarínska Huta súp. č. 

13, parc. č. 906/24, k. ú. Cinobaňa vyd. MONT-real, realitná kancelária, Slobody 318/43, 987 01 Poltár 

 

- Protokol o obhliadke technického stavu domu a bytov pri prevode vlastníctva vyd. MONT-real, realitná 

kancelária, Slobody 318/43, 987 01 Poltár 

 

- Energetický certifikát budovy zo dňa 25.7.2010 

 

Technický stav nehnuteľností: Prvky dlhodobej životnosti a prvky krátkodobej životnosti bytového domu 

nevykazujú vonkajšie znaky porúch. Bytový dom je v dobrom stavebno-technickom stave. Byt nebol sprístupnený, 

technický stav bytu predpokladám so štandardným vybavením vo vekovo podobnom bytovom dome. 

 

Technická životnosť stavby za podmienok normálnej hospodárskej starostlivosti je obdobie, v ktorom stavba po 

odovzdaní do užívania zabezpečuje bez podstatnejších technických, statických, bezpečnostných a hygienických 

chýb svoje technické funkcie. Podstatný vplyv, ktorý ovplyvňuje technickú životnosť je aj prostredie, v ktorom je 

objekt vybudovaný. 

Technickou starostlivosťou môžeme ovplyvniť len účinky pôsobenia prostredia, ktoré sú: 

prirodzené klimatické účinky vyvolané priamo prírodou a jej vplyvmi a podmienkami, ako sú napr. rýchlosť a tlak 

vetra, dážď, jeho intenzita a celkové množstvo zrážok, sneh a jeho množstvo, striedanie teplôt a veľké rozdiely 

medzi ich dennými minimálnymi a maximálnymi hodnotami a ich celkové ročné rozdiely, nadmorská výška, 

intenzita slnečného žiarenia a množstvo ultrafialových lúčov atď. 

Prvky dlhodobej životnosti (PDŽ)– sem patria prvky, ktoré sú nevyhnutné pre podstatu a bezpečnosť samotnej 

exploatácie objektu: základy, nosné steny, (vertikálne nosné prvky), stropy (horizontálne nosné prvky), schody, 

krov (zastrešenie). 

Prvky krátkodobej životnosti (PKŽ) – sem patria prvky, ktorých životnosť je nižšia, ako životnosť PDŽ, pričom je 

prirodzené, že tieto prvky sú počas celkovej existencie (životnosti) stavebného objektu obnovované: omietky, 

krytina, okná, dvere, podlahové konštrukcie, prípadne izolačné konštrukcie, nenosné konštrukčné prvky, inštalácie 

atď. 

 

Vek stavby 

Vek stavieb pre účel ohodnotenia sa počíta počnúc rokom, v ktorom nadobudlo právoplatnosť kolaudačné 

rozhodnutie. V prípade, keď došlo k užívaniu skôr, odpočíta sa vek stavby tak, že od roku, ku ktorému sa ocenenie 

vykonáva, sa odčíta rok, v ktorom sa stavba začala užívať. 

Podľa Určenia veku obytného domu ktorú vyd. MONT-real, realitná kancelária, Slobody 318/43, 987 01 Poltár – 

bytový dom bol daný do užívania v roku 1971 - vek bytového domu 2019 – 1971 = 48 rokov. 

 

e.) Údaje katastra nehnuteľnosti, najmä porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra 

nehnuteľnosti so zisteným skutočným stavom: 

 

Právna dokumentácia – predložená právna dokumentácia nehnuteľnosti zodpovedá skutočnosti. 

 

Vlastníctvo k oceneným nehnuteľnostiam je doložené čiastočným výpisom z listu vlastníctva č. 1155, situovanie 

objektu a pozemku je zobrazené na informatívnej kópii z mapy. 
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- Bytový dom je zapísaný na čiastočnom výpise z listu vlastníctva č. 1155 v k. ú. Cinobaňa ako bytový dom súp. 

č. 473, objekt je zobrazený na katastrálnej mape na pozemku parc. č. 906/24, k. ú. Cinobaňa, obec Cinobaňa, okres 

Poltár v pôdorysnom tvare, ktorý je zhodný s pôdorysným tvarom stavby, aký som zistila pri obhliadke a zameraní 

nehnuteľnosti. 

 

- Pozemok je zapísaný na čiastočnom výpise z listu vlastníctva č. 1155 v k. ú. Cinobaňa a je zobrazený na 

katastrálnej mape na pozemku parc. č. 906/24, k. ú. Cinobaňa, obec Cinobaňa, okres Poltár. 

 

- Titul nadobudnutia: - Kúpna zmluva č. V 495/2016 z 04.07.2016 - 229/2016. 

 

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

nezapisujú do katastra nehnuteľnosti, musia byť identifikované parcelným číslom pozemku na ktorom sú 

postavené: 

STAVBY 

Byt č. 4, s. č. 473, vchod 1, 2. poschodie, parc. č. 906/24, k. ú. Cinobaňa 

 

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

 

2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ 

HODNOTY 

2.1 BYTY 

 
Východisková hodnota je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možné hodnotenú stavbu nadobudnúť formou 

výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty. 

Technická hodnota nehnuteľností je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu 

zodpovedajúcu výške opotrebovania. 

 

Bytový dom s. č. 473 na parc. č. 906/24, k. ú. Cinobaňa 
 

Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným 

vstupom z verejnej komunikácie. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 

JKSO: 803 3 Domy obytné typové s celoštátne unifikovanými konštrukčnými sústavami  panelovými 

KS: 112 2 Trojbytové a viacbytové budovy 
 

Popis bytového domu podľa zistenia na obhliadke. Jedná sa o zateplený panelový bytový dom, súp. č. 473, k. ú. 

Cinobaňa, obec Cinobaňa, okres Poltár, postavený na parcele č. 906/24 v intraviláne mesta Cinobaňa. Objekt má 

päť nadzemných podlaží, z toho sú štyri obytné a jedno technické podlažie (I.N.P.), kde sú miestnosti technického 

vybavenia a sklady a pivničné boxy. Na II.N.P. a vyššie sú bytové jednotky. 

Stavba je osadená na bežných základových konštrukciách. Zvislý nosný systém je panelový, železobetónové 

panely s požadovaným tepelným odporom podľa STN - zateplený kontaktným spôsobom polystyrénom. 

Vodorovné nosné konštrukcie sú, železobetónové. Schodisko je železobetónové. Strešnú konštrukciu tvorí plochá 

strecha s krytinou z ťažkých asfaltových pásov celoplošne natavovaných. Vnútorná úprava povrchov je 

z vápenných omietok hladkých, vonkajšia na báze umelých látok. Vstupné dvere sú plastové čiastočne presklené 

s poštovými schránkami. Inštalačné rozvody sú vedené vo zvislých inštalačných šachtách. TÚV z centrálneho 

zdroja, stúpačky a ležatý rozvod vody sú vyhotovené z pozinkovaného oceľového potrubia. Odkanalizovanie 

jednotlivých bytov a odvádzanie dažďovej vody je do verejnej kanalizačnej siete. Klampiarske konštrukcie sú 

z pozinkovaného plechu. Bytový dom je napojený na všetky inžinierske siete. 

 

Rok výstavby:   1971 

 

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na 

spoločné užívanie - základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné 

nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. 
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Spoločnými zariadeniami obytného domu sa rozumejú tie zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie, 

najmä výťahy, práčovne, kotolne, sušiarne, kočikárne, rozvody STA a káblovej siete, bleskozvody, komíny, 

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

mimo domu, a slúžia výlučne tomuto domu. 

 

2.1.1 Byt č. 4, s. č. 473, vchod 1, 2. poschodie, parc. č. 906/24, k. ú. Cinobaňa 
 

Jedná sa o byt číslo 4 na 2. poschodí, v zateplenom panelovom bytovom dome, súp. č. 473. 

Byt podľa Protokolu o obhliadke technického stavu domu a bytov pri prevode vlastníctva pozostáva 

z nasledovných miestností: 3*izba, kuchyňa s jedálenským kútom, kúpeľňa, WC, komora, predsieň, balkón, 

loggia. 

Popis bytu so štandardným vybavením: Vstup do bytu je zo schodiskového priestoru. Kúpeľňa a WC sa 

nachádzajú v umakartovom bytovom jadre. Podlahy v obytných a ostatných miestnostiach sú z PVC. Úprava 

vnútorných povrchov sú vápenno-cementové omietky. Byt je vykurovaný ústredným teplovodným vykurovaním 

s napojením na centrálny zdroj tepla, odkiaľ je zabezpečená aj dodávka TÚV. Radiátory v byte sú panelové 

a článkové. Výplne otvorov – vchodové dvere sú plné, interiérové dvere hladké a zasklené v oceľových 

zárubniach, okná plastové. V byte je rozvod elektroinštalácie 230 V s automatickými ističmi. Studená voda je 

zabezpečená z verejného vodovodu. 

Vybavenie bytu: V kúpeľni je smaltovaná vaňa, umývadlo batérie obyčajné aj so sprchou, vo WC je misa kombi, 

v kuchyni je kuchynská linka na báze dreva so smaltovaným drezom a obyčajnou batériou, plynový sporák, 

digestor. 
 

Koeficient cenovej úrovne kcu = 2,554 - JKSO a KS 800 – aktuálne indexy cien stavebných prác 2. štvrťrok 2019 

-  pre 4Q /96 – spracovaných pomocou pomeru indexov cien stavebných prác ŠÚ SR podľa klasifikácie stavieb. 

 

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE 
 

Predpokladaná základná životnosť stavieb je doba, ktorá uplynie od vzniku stavby do jej schátrania. V zmysle 

Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb určujem jeho celkovú predpokladanú životnosť na 

100 rokov. 

 

PODLAHOVÁ PLOCHA 
 

Názov miestnosti a výpočet Podlahová plocha [m2] 

predsieň 8,73 8,73 

kuchyňa + jedálenský kút 11,48 11,48 

kúpeľňa 2,56 2,56 

WC 0,94 0,94 

komora 5,79 5,79 

izba 11,66 11,66 

izba 20,24 20,24 

izba 16,19 16,19 

Výmera bytu bez pivnice 77,59 

pivnica 5,83 5,83 

Vypočítaná podlahová plocha 83,42 

balkón 3,09 3,09 

loggia 1,68 1,68 

 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 
 

Rozpočtový ukazovateľ:  RU = 9800 / 30,1260 = 325,30 €/m2 

Koeficient konštrukcie:  kK = 1,037 (montovaná z dielcov betónových plošných) 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,554 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

Počet izieb: 3 
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Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu: 

Číslo Názov 
Cenový podiel 

RU [%] cpi 
Koef. štand. 

ksi 
Úprava podielu 

cpi * ksi 
Cenový podiel hodnotenej 

stavby [%] 

 Spoločné priestory     
1 Základy vrát. zemných prác 5,00 1,00 5,00 5,18 

2 Zvislé konštrukcie 18,00 1,00 18,00 18,58 

3 Stropy 8,00 1,00 8,00 8,28 

4 Schody 3,00 1,00 3,00 3,11 

5 Zastrešenie bez krytiny 5,00 1,00 5,00 5,18 

6 Krytina strechy 2,00 1,00 2,00 2,07 

7 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 1,04 

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,00 1,20 3,60 3,73 

9 Úpravy vnútorných povrchov 2,00 1,00 2,00 2,07 

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

11 Dvere 0,50 1,00 0,50 0,52 

12 Okná 5,00 1,10 5,50 5,69 

13 Povrchy podláh 0,50 1,00 0,50 0,52 

14 Vykurovanie 2,50 1,00 2,50 2,59 

15 Elektroinštalácia 2,00 1,00 2,00 2,07 

16 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 1,04 

17 Vnútorný vodovod 2,00 1,00 2,00 2,07 

18 Vnútorná kanalizácia 2,00 1,00 2,00 2,07 

19 Vnútorný plynovod 1,00 1,00 1,00 1,04 

20 Výťahy 2,00 0,00 0,00 0,00 

21 Ostatné 2,00 1,00 2,00 2,07 

 Zariadenie bytu     

22 Úpravy vnútorných povrchov 4,00 1,00 4,00 4,14 

23 Vnútorné keramické obklady 1,00 1,00 1,00 1,04 

24 Dvere 2,00 1,00 2,00 2,07 

25 Povrchy podláh 2,50 1,00 2,50 2,59 

26 Vykurovanie 2,50 1,00 2,50 2,59 

27 Elektroinštalácia 3,00 1,00 3,00 3,11 

28 Vnútorný vodovod 1,00 1,00 1,00 1,04 

29 Vnútorná kanalizácia 1,00 1,00 1,00 1,04 

30 Vnútorný plynovod 0,50 1,00 0,50 0,52 

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

32 Vybavenie kuchýň 2,00 1,00 2,00 2,07 

33 Vnútorné hygienické 

zariadenie vrátane WC 4,00 1,00 4,00 4,14 

34 Bytové jadro bez rozvodov  4,00 1,00 4,00 4,14 

35 Ostatné 2,50 1,00 2,50 2,59 

 Spolu 100,00  96,60 100,00 
 

Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 96,60 / 100 = 0,966 

Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kK * kV * kM [€/m2 ] 

 VH = 325,30 €/m2 * 2,554 * 1,037 * 0,9660 * 0,95 

 VH = 790,65 €/m2 
 

TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
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Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 
Byt č. 4, s. č. 473, vchod 1, 2. poschodie, 

parc. č. 906/24, k. ú. Cinobaňa 1971 48 52 100 48,00 52,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 790,65 €/m2 * 83,42m2 65 956,02 

Technická hodnota 52,00% z 65 956,02 € 34 297,13 

 
3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY 
 

Všeobecná hodnota (VŠH) je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľnosti a stavieb, ktorá je znaleckým 

odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu hodnotenia, ktoré by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach 

voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou 

i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. 

Objektivizácia je znalecké stanovenie všeobecnej hodnoty majetku zohľadňujúce technický stav, vplyv trhu, 

ekonomické vplyvy a iné špecifické faktory. 

 

3.1 STAVBY 

 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 
 

a) Analýza polohy nehnuteľností 

 

Ohodnocovaná nehnuteľnosť zapísaná na čiastočnom výpise z listu vlastníctva č. 1155 - byt č. 4 v bytovom dome 

s. č. 473 vo vchode č. 1 na 2. poschodí, na parc. č. 906/24 - zastavaná plocha a nádvorie s príslušenstvom 

s pozemkom parc. č. 906/24 spoluvlastnícky podiel k pozemku 8342/118899-in sa nachádza v k. ú. Cinobaňa, 

obec Cinobaňa, okres Poltár v zastavanom území obce Cinobaňa časť Katarínska Huta. Cinobaňa leží v doline 

Cinobanského potoka a jeho pravostranného prítoku vo veporskej časti Slovenského Rudohoria. Cez Hrnčiarky sa 

poľnou cestou dá prejsť na Látky, Hriňovú, Bykovo, Detviansku Hutu a na Žihľavu. Prvá písomná zmienka o obci 

je z roku 1279 ako Villa Suine. Postupne sa názov menil na Sciuina až do dnešnej podoby Cinobaňa (1920); 

maďarsky Szinóbánya. Obec vznikla ako banská osada, ktorá patrila od polovice 14. storočia hradnému panstvu 

Šomoška. Do polovice 19. storočia prevládalo poľnohospodárstvo a výroba dreveného náradia. K obci Cinobaňa 

patria aj časti: Katarínska Huta, Turičky, osada Hrnčiarky a Žihľava. V osade Katarínska Huta postavili v roku 

1836 Kuchyňkovci skláreň, ktorú v roku 1854 prevzal Ján Kožuch. Vyrábalo sa tu tabuľové a brúsené sklo. 

V súčasnosti obce sa nachádza predajňa potravinárskeho tovaru, pohostinské odbytové stredisko, predajňa 

nepotravinárskeho tovaru, zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel, knižnica, pošta, káblová televízia, 

verejný vodovod, verejná kanalizácia, kanalizačná sieť pripojená na ČOV, rozvodná sieť plynu, lekárne a výdajne 

liekov, samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých, samostatná ambulancia praktického lekára 

stomatológa, komunálny odpad, využívaný komunálny odpad, zneškodňovaný komunálny odpad, vlaková 

zastávka, základná škola, materská škola. Počet obyvateľov v súčasnosti spolu 2362. 

budovy, kultúrne zariadenia. 

Trh s bytmi v danej lokalite- sídlisku 
dopyt v porovnaní s ponukou  je v rovnováhe 

Poloha bytového domu v danej obci - vzťah k centru obce 
časti obce, mimo obchodného centra, hlavných ulíc a vybraných sídlisk 

Súčasný technický stav bytu a bytového domu 
nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu 

Prevládajúca zástavba  v bezprostr. okolí  byt. domu 
objekty pre bývanie, občianskej vybavenosti a služieb, bez zázemia (ihriská, parkoviská a pod.) 

Príslušenstvo bytového domu 
práčovňa a sušiareň alebo kočikáreň a miestnosť pre bicykle 

Vybavenosť a príslušenstvo bytu 
byt bez vykonaných rekonštrukcií s typovým  vybavením 

Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti 
obmedzené pracovné možnosti v dosahu dopravy nad 30 minút, nezamestnanosť do 20 %t 



Znalec: Ing. Judita Fazekašová číslo úkonu: 117/2019 - strana č. 12 

Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku 
vysoká hustota obyvateľstva v sídlisku - obytné domy do 48 bytov 

Orientácia obytných miestností k svetovým stranám 
orientácia obytných miestností k  SZ - SV 

Umiestnenie bytu v bytovom dome 
byt v krajnej sekcii na 2-6 NP 

Počet bytov vo vchode - v bloku 
počet bytov vo vchode: do 20 bytov 

Doprava v okolí bytového domu 
autobus - v dosahu do 15 minút 

Občianska vybavenosť v okolí bytového domu 
žiadna 

Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu 
les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m 

Kvalita život. prostr. v bezprostred. okolí bytového domu 
bežný hluk a prašnosť od dopravy 

Názor znalca 
podľa môjho názoru ohodnocovaný byt je priemerná nehnuteľnosť 

 

b.) Analýza využitia nehnuteľnosti: 

 

Ohodnocovanou nehnuteľnosťou je byt v bytovom dome, ktorý v čase obhliadky nebol sprístupnený, je využívaný 

na bývanie, iné využitie nehnuteľnosti v danej lokalite nie je reálne. 

 

c.) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľnosti najmä závady viaznuce na nehnuteľnosti 

a práva spojené s nehnuteľnosťou: 

 

V danej lokalite neboli zistené riziká ani závady, ktoré by vplývali na využívanie nehnuteľnosti. Prístup 

k nehnuteľnosti z miestnej komunikácie ničím nie je obmedzený. 

 

3.1.1.1 BYTY 
 

d.) Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie: 
 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie, ktorý je stanovený v súlade s použitou metodikou – tab. č. 7 bytové 

budovy a obce majú hodnotou 0,20 – 0,30. V prípade ak ide o samostatnú obec, ktorá tvorí obytnú časť mesta, 

alebo oblasť so zvýšeným záujmom o kúpu nehnuteľností, je možné priemerný koeficient predajnosti zvýšiť max. 

o hodnotu 0,15 oproti pôvodnému koeficientu prislúchajúcemu pôvodnému zaradeniu. S prihliadnutím na vývoj 

cien porovnateľných nehnuteľností ku dátumu vypracovania znaleckého posudku, v zmysle použitej metodiky 

výpočtu VŠH nehnuteľnosti a stavieb ÚSI Žilina a so zohľadnením skutočnosti, že priemerné koeficienty 

predajnosti sú iba orientačné údaje a vzhľadom na veľkosť sídelného útvaru, polohu, typ nehnuteľnosti, jej 

rozostavanosť a kvalitu použitých stavebných materiálov, dopyt po nehnuteľnostiach v danej lokalite vo výpočte 

uvažované s priemerným koeficientom polohovej diferenciácie hodnotou 0,25. 

 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,25 

 

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 
 

Trieda Výpočet Hodnota 

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

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 0,500 

III. trieda Priemerný koeficient 0,250 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,138 

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,250 - 0,225) 0,025 

 
Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:  

Číslo Popis Trieda kPDI 
Váha 

vI 
Výsledok 

kPDI*vI 
1 Trh s bytmi v danej lokalite- sídlisku     
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 dopyt v porovnaní s ponukou  je v rovnováhe III. 0,250 10 2,50 

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

 časti obce, mimo obchodného centra, hlavných ulíc a vybraných sídlisk II. 0,500 30 15,00 

3 Súčasný technický stav bytu a bytového domu     

 nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu II. 0,500 7 3,50 

4 Prevládajúca zástavba  v bezprostr. okolí  byt. domu     

 
objekty pre bývanie, občianskej vybavenosti a služieb, bez zázemia 

(ihriská, parkoviská a pod.) II. 0,500 5 2,50 

5 Príslušenstvo bytového domu     

 práčovňa a sušiareň alebo kočikáreň a miestnosť pre bicykle IV. 0,138 6 0,83 

6 Vybavenosť a príslušenstvo bytu     

 byt bez vykonaných rekonštrukcií s typovým  vybavením IV. 0,138 10 1,38 

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti      

 
obmedzené pracovné možnosti v dosahu dopravy nad 30 minút, 

nezamestnanosť do 20 %t IV. 0,138 8 1,10 

8 Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku     

 vysoká hustota obyvateľstva v sídlisku - obytné domy do 48 bytov III. 0,250 6 1,50 

9 Orientácia obytných miestností k svetovým stranám     

 orientácia obytných miestností k  SZ - SV IV. 0,138 5 0,69 

10 Umiestnenie bytu v bytovom dome     

 byt v krajnej sekcii na 2-6 NP II. 0,500 9 4,50 

11 Počet bytov vo vchode - v bloku     

 počet bytov vo vchode: do 20 bytov III. 0,250 7 1,75 

12 Doprava v okolí bytového domu     

 autobus - v dosahu do 15 minút IV. 0,138 7 0,97 

13 Občianska vybavenosť v okolí bytového domu     

 žiadna V. 0,025 6 0,15 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu     

 les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m III. 0,250 4 1,00 

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

 bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 0,500 5 2,50 

16 Názor znalca     

 priemerný byt III. 0,250 20 5,00 

 Spolu   145 44,87 
 

VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 44,87/ 145 0,309 

Všeobecná hodnota VŠHB = TH * kPD = 34 297,13 € * 0,309 10 597,81 € 

 
3.2 POZEMKY 

 

Všeobecná hodnota pozemkov v zastavanom území obcí a pozemkov mimo zastavaných území obcí určených na 

stavbu územným plánom obcí sa vypočíta podľa vzťahu v zmysle prílohy č. 3 časti E bod E.3.1.1 Vyhlášky č. 213 

z 24. augusta 2017 Z. z. 
 

 VŠHPOZ =M * VŠHMJ (€) 

kde: 

M – výmera pozemku v m2 

VŠHMJ – jednotková hodnota pozemkov v €/m2 
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Jednotková všeobecná hodnota pozemkov sa stanoví podľa vzťahu: 

 VŠHMJ = VHMJ * kPD (€/m2) 

kde: 

VHMJ - Jednotková východisková hodnota pozemku, ktorá sa stanoví podľa tabuľky, zohľadňujúcej klasifikáciu 

obce (názov alebo údaj podľa počtu obyvateľov). 

 

Klasifikácia obce – názov alebo údaj podľa počtu obyvateľov 
VHMJ 

€/m2 

a) Bratislava 66,39 

b) 
Krajské mestá: Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina, Košice, Banská Bystrica 

a mestá: Piešťany, Vysoké Tatry, Trenčianske Teplice  
26,56 

c) Mestá: Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Martin 16,60 

d) Ostatné okresné mestá so sídlom okresných úradov 9,96 

e) Ostatné obce nad 15 000 obyvateľov 6,64 

f) Ostatné obce od 5 000 do 15 000 obyvateľov 4,98 

g) Ostatné obce do 5 000 obyvateľov 3,32 

 

Obce a lokality so zvýšeným záujmom o kúpu nehnuteľnosti na bývanie alebo rekreáciu môžu mať jednotkovú 

východiskovú hodnotu do 80% z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva zvýšený záujem. 

V prípade záujmu o iné druhy nehnuteľností (napríklad priemyselné, poľnohospodárske využitie) okrem 

pozemkov v zriadených záhradkových osadách, chatových osadách, hospodárskych dvoroch poľnohospodárskych 

podnikov a pozemkov pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva môžu mať jednotkovú 

východiskovú hodnotu do 60% z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva zvýšený záujem. V takých 

prípadoch sa koeficient polohovej diferenciácie k obci, z ktorej vyplýva zvýšený záujem. V prípade záujmu 

o pozemky v zriadených záhradkových osadách, chatových osadách, hospodárskych dvoroch 

poľnohospodárskych podnikov a pozemky pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva môžu mať 

jednotkovú východiskovú cenu do 50 % z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva zvýšený záujem. 

V takých prípadoch sa koeficient polohovej diferenciácie vzťahuje na obec, z ktorej vyplýva zvýšený záujem. 

Minimálna jednotková východisková hodnota pozemku po zohľadnení zvýšeného záujmu o kúpu nehnuteľností je 

hodnota prislúchajúca klasifikácii obce, v ktorej sa pozemok nachádza. 
 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD sa vypočíta podľa vzťahu: 
 

 kPD = kS * kV * kD * kF * kI * kZ * kR (-) 

kde: 

kS – koeficient všeobecnej situácie 

kV – koeficient intenzity využitia 

kD – koeficient dopravných vzťahov 

kF – koeficient funkčného využitia územia 

kI – koeficient technickej infraštruktúry pozemku 

kZ – koeficient povyšujúcich faktorov 

kR – koeficient redukujúcich faktorov 

 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 
 

Všeobecná hodnota pozemku je zistená metódou polohovej diferenciácie pomocou jednotkových hodnôt za m2 

určených podľa platnej vyhlášky, ktoré sa preskúmateľne upravia koeficientmi zohľadňujúcimi polohovú 

diferenciáciu pozemku. Ohodnotenie je vykonané v zmysle vyhlášky MS SR č. 213/2017 Z. z. vydanej 24. augusta 

2017, s účinnosťou od 1.9.2017, ktorou sa mení Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 

492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z. z., vyhlášky č. 605/2008 Z. 

z., vyhlášky č. 47/2009 Z. z. a vyhlášky č. 254/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
 

Ohodnocovaný pozemok podľa LV sa nachádza v intraviláne obce Cinobaňa, časť Katarínska Huta. Pozemok na 

parc. č. 906/24 - zastavaná plocha a nádvorie – výmera 402 m2 sa nachádza v rovinatom teréne kde je možnosť 

napojenia na všetky inžinierske siete ako elektrická prípojka, vodovodná prípojka, kanalizačná a plynová prípojka. 
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Parcela Druh pozemku Spolu výmera [m2] 
Spoluvlastnícky 

podiel 
Spoluvlastnícky podiel 

bytu/nebytu k pozemku 
Výmera 

podielu [m2] 
906/24 zastavané plochy a nádvoria 402,00 1/1 8342/118899 28,20 

 

Obec:     Cinobaňa 

Východisková hodnota:  VHMJ = 3,32 €/m2 
 

Označenie a názov 

koeficientu 
Hodnotenie 

Hodnota 

koeficientu 
kS 

koeficient všeobecnej situácie 
2. stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov, priemyslové a 

poľnohospodárske oblasti obcí a miest do 10 000 obyvateľov 0,80 

kV 

koeficient intenzity využitia 

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

vybavením, 

- rekreačné stavby na individuálnu rekreáciu, 

- nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport so 

štandardným vybavením 

1,00 

kD 

koeficient dopravných 

vzťahov 

2. obce so železničnou zastávkou alebo autobusovou prímestskou dopravou, 

doprava do mesta ešte vyhovujúca 0,85 

kF 

koeficient funkčného využitia 

územia 

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

byty ) 1,20 

kI 

koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

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

verejných sietí) 1,30 

kZ 

koeficient povyšujúcich 

faktorov 
0. nevyskytuje sa 1,00 

kR 

koeficient redukujúcich 

faktorov 
0. nevyskytuje sa 1,00 

 

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 0,80 * 1,00 * 0,85 * 1,20 * 1,30 * 1,00 * 1,00 1,0608 

Jednotková všeobecná hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 3,32 €/m2 * 1,0608 3,52 €/m2 

Všeobecná hodnota podielu pozemku VŠH = Podiel * VŠHPOZ = 1/1*8342/118899 * 1 415,04 € 99,28 € 
 

VYHODNOTENIE 
 

Názov Výpočet Všeobecná hodnota [€] 

parcela č. 906/24 402,00 m2 * 3,52 €/m2 * 1/1*8342/118899 99,28 

Spolu  99,28 
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III. ZÁVER 

OTÁZKY A ODPOVEDE 

 

Znaleckou úlohou bolo stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - bytu č. 4 v bytom dome s. č. 473 vo vchode 

č. 1 na 2. poschodí na parc. č. 906/24 s príslušenstvom s pozemkom v ZÚO obce Cinobaňa, k.ú. Cinobaňa. 

Všeobecná hodnota bola stanovená podľa Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 

majetku, ktorá je znaleckým odhadom jeho najpravdepodobnejšej ceny ku dňu 9.10.2019, ktorú by tento byt mal 

dosiahnuť na trhu nehnuteľností v podmienkach voľnej súťaže na úrovni s DPH, pri poctivom predaji keď kupujúci 

a predávajúci budú konať patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená 

neprimeranou pohnútkou. V danom čase, mieste, pre stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti je použitá 

metóda polohovej diferenciácie. Znalecký posudok je vypracovaný na základe získaných podkladov, po dodaní 

ďalších podkladov je možné vypracovať doplnenie znaleckého posudku. 

 

REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY 
 

Názov Spoluvl. podiel Všeobecná hodnota [€] 

Stavby   
Byt č. 4, s. č. 473, vchod 1, 2. poschodie, parc. č. 906/24, 

k. ú. Cinobaňa 1/1 10 597,81 

Pozemky   
 Pozemok - parc. č. 906/24 (28,2  m2) 1/1 z 8342/118899 99,28 

Všeobecná hodnota celkom  10 697,09 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene  10 700,00 
 

Slovom: Desaťtisícsedemsto Eur 
 
 

 

 

 

 Ing. Judita Fazekašová 

 znalkyňa v odbore stavebníctvo 

V Lučenci dňa: 16.10.2019 odvetvie pozemné stavby 

 odhad hodnoty nehnuteľnosti 

 poruchy stavieb 

 

IV. PRÍLOHY 
 

1 - Písomná objednávka na vypracovanie znaleckého posudku zo dňa 9.9.2019 -1*A4 

 

2 - Čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 1155, k.ú. Cinobaňa vytvorené cez katastrálny portál dňa 8.10.2019 

 -2*A4 

 

3 - Informatívna kópia z mapy k.ú. Cinobaňa vytvorené cez katastrálny portál dňa 8.10.2019 -1*A4 

 

4 - Určenie veku obytného domu a technická dokumentácia 16-bytovej jednotky, Cinobaňa-Katarínska Huta súp. 

č. 13, parc. č. 906/24, k. ú. Cinobaňa vyd. MONT-real, realitná kancelária, Slobody 318/43, 987 01 Poltár  -1*A4 

 

5 - Protokol o obhliadke technického stavu domu a bytov pri prevode vlastníctva vyd. Mont-real, realitná 

kancelária, Slobody 318/43, 987 01 Poltár  -1*A4 

 

6 - Energetický certifikát budovy zo dňa 25.7.2010  -1*A4 

 

7 - Farebná fotodokumentácia bytového domu -1*A4 

 

SPOLU: 8*A4 
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Bytový dom s. č. 473, byt č. 4, vchod 1, 2. poschodie, parc. č. 906/24, k. ú. Cinobaňa 

 

       
pohľady na bytový dom 

 

       
 

       
vchod 1 

       
zvonček vo vchodových dverách 

 

 24 
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