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I. ÚVODNÁ ČASŤ 
 
 
1. Úloha znalca: 
Stanoviť odhad všeobecnej hodnoty nehnuteľností podľa Vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku v znení neskorších predpisov: Stanovenie všeobecnej hodnoty  priemyselnej budovy – skladu s 
administratívnou časťou   súpisné číslo 3175 s príslušenstvom a pozemkami parc.č. KN-C  č. 3379/133, KN-C  č. 
3379/134,    k.ú. Radvaň , obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica pre účel dobrovoľnej dražby  podľa 
zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov. 
 
2. Dátum vyžiadania posudku:   
19.04. 2017 – dátum predloženia požiadavky na vypracovanie znaleckého posudku 
 
3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu):   
10.05 2017 – dátum opakovanej obhliadky nehnuteľnosti  
 
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje:  
16.05. 2017 –  dátum podania znaleckého posudku 
 
5. Podklady na vypracovanie posudku :         
5.1 Dodané zadávateľom :  
 Objednávka  zadávateľa    zo  dňa  19.04.2017  
 Znalecký posudok  č.127/2015 vypracovaný Ing. Mariánom  Saksom 29.06.2015 
 Výzva na sprístupnenie nehnuteľnosti za účelom vykonania  znaleckého ocenenia 
 Čiastočná projektová dokumentácia neoverená v stavebnom konaní (pôdorysy podlaží a pozdĺžny rez stavby)  
       

5.2 Získané znalcom :  
 Zameranie a porovnanie skutkového stavu  priestorov  podľa dodaných podkladov 
 Fotodokumentácia nehnuteľnosti 
 Výpis z listu vlastníctva č. 5503 k. ú. Radvaň vytvorený cez katastrálny portál Úradu geodézie, kartografie a 

katastra Slovenskej republiky dňa 23.04.2017 
 Informatívna kópia z mapy vytvorená cez katastrálny portál Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky dňa 23.04.2017 
 Satelitná mapa  umiestnenia  nehnuteľnosti 
 Zápisnica z   miestneho šetrenia – Rekapitulácia nehnuteľností 
 Prieskum realitného trhu v mieste 
 
6. Použitý právny predpis: 
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 254/2010 Z.z., ktorou sa mení vyhláška  
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty v znení 
vyhlášky č. 626/2007 Z.z., vyhlášky č.605/2008 Z.z. a vyhlášky č.47/2009 Z.z. 
 
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  

• Zákon č. 93/2006 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z.z.  

• Vyhláška č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z.  

• Vyhláška č. 491/2004 Z.z o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov   

   a prekladateľov  

• Vyhláška   č. 400/2006  Z.z.  ktorou   sa  mení  a  dopĺňa  vyhláška  č. 491/2004 Zúz  o  odmenách,  náhradách   

   výdavkov a náhradách za  stratu času pre znalcov,  tlmočníkov  a prekladateľov 

•Vyhláška č. 500/2005 ktorou  sa mení a  dopĺňa vyhláška MS SR č. 490/2004 Z.z., ktorou sa  vykonáva zákon č.  

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

• Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita 2001  

• Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov od prof. Majdúcha  

• Zákon  č. 162/1995 Z.z.  o  katastri  nehnuteľností a  o  zápise  vlastníckych  a  iných  práv  k  nehnuteľnostiam v  
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   znení neskorších predpisov  

• Zákon č. 173/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR š. 162/1995 Z.z.  
• Zákon č 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení  neskorších   

    predpisov  

• Zákon č. 40/1964 – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  

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

• Opatrenie ŠÚ SR č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb  

• Databáza rozpočtových ukazovateľov stavebných objektov CENEKON 2010 Bratislava – softvér  HYPO, Kros   
   Žilina  
• Databáza rozpočtových ukazovateľov stavebných objektov UNIKA Bratislava – softvér HYPO, Kros Žilina. 
•Ilavský M.Nič M. Majdúch D.: Ohodnocovanie nehnuteľností, Mlpress Bratislava 2012,ISBN 978-80-971021-0-4. 
• Zákon 527/2002  Z.z. o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov  

• Indexy cien stavebných prác , www.reality.sk, www.trh.sk  

• STN 73 4055 Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov  
 
8. Osobitné požiadavky objednávateľa: 
Zadávateľ znaleckého posudku v prípade, že majiteľ nehnuteľnosti odmietne sprístupniť nehnuteľnosť napriek 
zaslanej písomnej výzve, požaduje ohodnotiť nehnuteľnosť podľa ustanovenia § 12 odst. 3 zákona  č. 527/2002 
Z.z. v znení noviel, na základe  dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii.  
 
9. Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť:   
Podklad za účelom výkonu záložného práva dobrovoľnej dražby podľa zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných 
dražbách v znení neskorších predpisov. 
 

II. POSUDOK 
 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
a) Výber použitej metódy: 
Ohodnotenie je vykonané v súlade s Prílohou č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku. Vo výpočte sú použité rozpočtové ukazovatele a metodické postupy stanovenia všeobecnej 
hodnoty uvedené v "Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb" vydanej ÚSI Žilinskou 
univerzitou v Žiline v roku 2001 pod ISBN 80-7100-827-3. 
 
Definícia 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 ovplyvnené neprimeranou pohnútkou.  
 
Východisková hodnota stavieb (VH) 
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 (TH) 
Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu zodpovedajúcu výške 
opotrebovania. 
 
Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavby 
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 
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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)  (EUR) 
 
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 VŠH nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). 
Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠÚ SR platných pre 4. 
štvrťrok 2016. 
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 SR po jednotlivých štvrťrokoch pre odbor stavebníctvo ako celok. K termínu ohodnotenia 
sú použité koeficienty platné k 4. štvrťroku 2016 
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 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 os použitého 
materiálu nosnej konštrukcie stavby. 
kM - koeficient vyjadrujúci územný vplyv. Vyjadruje zvýšené, resp. znížené náklady na výstavbu v samom mieste   
dôvodu dopravných vzdialeností, možnosti zariadenia staveniska a pod. 
 
Výpočet východiskovej hodnoty prevádzkovej budovy je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov 
publikovaných v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Základná 
hodnota rozpočtového ukazovateľa za 1 m3 obstavaného priestoru budovy a následný výpočet je aplikovaný a 
prevedený podľa vyššie uvedenej Metodiky a programového vybavenia HYPO verzia 15.00- oceňovanie 
nehnuteľností firmy KROS s. r. o. Žilina. 
 
Technická hodnota  je vypočítaná podľa vzťahu: 
 

TH = TS * VH (EUR) 
                                                                                                   100 

 
TH - technická hodnota stavby (EUR) 
TS - technický stav stavby (%) 
VH - východisková hodnota stavby (EUR) 
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 nadobu 
dlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie. Pri ohodnotení boli primárne použité údaje z kolaudačného 
rozhodnutia, 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 plného zániku. Životnosť stavby je určená s prihliadnutím sa konštrukčno - 
materiálové riešenie, technický stav, spôsob a intenzitu užívania a vykonávanú údržbu. Použité boli v praxi 
overené životnosti stavieb.  
 
Všeobecná hodnota stavieb 



Znalec: Ing. Ivan Širka číslo posudku: 49/2017 

Strana 5 

Na stanovenie VŠH stavieb sa v znaleckej praxi používajú metódy: 
Metóda porovnávania 
Kombinovaná metóda (len pre stavby schopné dosahovať výnos formou prenájmu) 
Metóda polohovej diferenciácie 
 
Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie VŠH 
Pre výpočet VŠH je použitá metóda polohovej diferenciácie. Výnosová hodnota nie je počítaná, pretože 
použitie kombinovanej metódy na stanovenie VŠH vzhľadom  na získané informácie, keď  nie sú k dispozícii 
relevantné podklady potrebné k stanoveniu výnosu z prenájmu, by nezodpovedalo skutočnej hodnote. Znalcovi 
v uvedenej lokalite neboli poskytnuté údaje o nájomných sadzbách  za  porovnateľné priestory. Všetky prípadne 
použité náklady  by boli len orientačné a nebolo by možné  určiť ani ich platiteľa, nakoľko  uvedené  podmienky 
sú súčasťou nájomných zmlúv a tie znalec k dispozícii nemá.   
V predloženom  posudku č.127/2015 bola  kombinovaná metóda použitá s využitím orientačných podkladov, 
pričom konečný rozdiel medzi polohovou a kombinovanou metódou predstavoval 3,40 %. Výpočet všeobecnej 
hodnoty porovnávacou metódou je vylúčený  z dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu a typ 
nehnuteľnosti. 
Metóda polohovej diferenciácie pre stavby 
Táto metóda bola aplikovaná na prevádzkovú budovu, vychádza zo základného vzťahu: 
 

VŠHs = TH * kPD (EUR) 
 
TH - technická hodnota stavieb  
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 ÚSI. 
Princíp je založený na určení hodnoty priemerného koeficientu predajnosti v nadväznosti na lokalitu a druh 
nehnuteľnosti, 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 (zatriedenie do kvalitatívnych tried) objektivizovaná priemerná hodnoty koeficientu 
polohovej diferenciácie na výslednú, platnú pre konkrétnu skupinu nehnuteľností s rovnakými parametrami. Pri 
objektivizácii má každé kritérium určený svoj vplyv na hodnotu (váhu). 
Výpočet technickej hodnoty vychádza z jednotkovej hodnoty porovnateľného objektu z katalógu RU, resp. ako je 
vyššie uvedené podľa metodiky prenásobeného veľkosťou obstavaného priestoru budovy, koeficientom 
vyjadrujúcim vývoj cien (koeficient nárastu cien stavebných prác je podľa posledných známych zverejnených 
štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 4. štvrťrok 2016  k CU = 2,320), koeficientom vplyvu 
vybavenosti objektu, koeficientom koeficient vplyvu zastavanej plochy, koeficientom vplyvu výšky podlaží, 
koeficient konštrukčno-materiálovej charakteristiky a koeficient vyjadrujúci územný vplyv.  
Opotrebenie zodpovedá znehodnoteniu technického stavu stavby v závislosti od veku, predpokladanej 
životnosti, spôsobu užívania stavby, údržby stavby a pod.  
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola stanovená upravením technickej hodnoty koeficientom polohovej 
diferenciácie vyjadrujúcim vplyv polohy a ostatných faktorov vplývajúcich na všeobecnú hodnotu v mieste a 
čase. 
Ohodnotenie predmetu dražby: 
(1) Dražobník zaistí ohodnotenie predmetu dražby podľa ceny obvyklej v mieste a čase konania dražby. Ak ide o 
nehnuteľnosť, podnik, jeho časť alebo kultúrnu pamiatku 3) alebo ak je vlastníkom predmetu dražby územný 
samosprávny celok  alebo  orgán štátnej správy, musí byť cena predmetu dražby určená znaleckým posudkom, 
11a) ktorý nesmie byť v deň konania dražby starší ako šesť mesiacov. Znalec ohodnotí aj závady, ktoré v 
dôsledku prechodu vlastníctva alebo iného práva nezaniknú, a upraví príslušným spôsobom odhad ceny. 
(2) Vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá ma predmet dražby v držbe, alebo nájomca sú povinní po 
predchádzajúcej výzve v čase určenom v tejto výzve umožniť vykonanie ohodnotenia, ako aj obhliadku predmetu 
dražby. 
Doba obhliadky musí byť vo výzve ustanovená s prihliadnutím na charakter draženej veci, pri nehnuteľnosti 
spravidla tri týždne po odoslaní výzvy. 
(3) Ak osoba, ktorá ma predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, 
ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii. 
 
Ohodnotenie je vykonané  v súlade s §12 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších 
predpisov 
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b) Vlastnícke a evidenčné údaje:         
 
 Podľa listu vlastníctva č. 5503  - k.ú.   Radvaň 
 
ČASŤ  A. MAJETKOVÁ PODSTATA:   
 
                                            PARCELY registra „C“ evidované v katastrálne mape 
Parc. číslo     Výmera v m2     Druh pozemku                  Spôsob využ. p.    Umiest. poz.    Právny vzťah      druh ch.n. 
                                                                                                                 
3379/133                    343        Zastavané plochy a                          16                          1                                      
                                                        nádvoria 
                                                                                                                 
3379/134                    116        Zastavané plochy a                          18                         1                                      
                                                        nádvoria 
Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 
18 - Pozemok, na ktorom je dvor 
16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová 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      Umiestnenie stavby 
3175                       3379/133                                         1       Sklad                                                                                     1 
Legenda: 
Druh stavby: 
1 – Priemyselná budova 
Kód umiestnenia stavby: 
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 
 
ČASŤ B. VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:  
Por. číslo  Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia,    spoluvlastnícky podiel 
rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 
 
Účastník právneho vzťahu:       Vlastník 
     5   X  CONSULT, s.r.o., Zvolenská cesta 61/B, Banská Bystrica, PSČ 974 05, SR                      1 /1 

 
IČO: 
 
Poznámka                Podaný návrh na začatie konania v právnej veci  o neúčinnosť právneho  úkonu - Okresný 

                                        súd Banská Bystrica č. k. 20C/17/2016 zo dňa 26.01.2016 (V 6145/2015) - čz 326/2016 
 
Poznámka                   Oznámenie Tatra banky, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 08 Bratislava, IČO 00 686 933 o začatí   

                                        výkonu záložného práva (k V 6144/2015) zo dňa 7.2.2017 - čz 596/17 

Titul nadobudnutia  Kúpna zmluva č. V 6145/2015 zo dňa 23. 11. 2015 - čz 4354/2015     
 
ČASŤ C. ŤARCHY: 
Por. číslo 
 
5  Na parc. CKN č. 3379/133, 3379/134 + č.s. 3175 na parc. CKN 3379/133 

    Záložné právo pre pohľadávku Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, č.   

    zml V 6144/2015 zo dňa 23. 11. 2015 - čz 4352/2015, 4354/2015 

5 Na parc. C-KN č. 3379/133, 3379/134 + č.s. 3175 na parc. č. 3379/133: 

    Záložné právo pre pohľadávku Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica č. rozh. 

    104032965/2016 zo dňa 4.10.2016 - čz 4619/2016 
  
 
Iné údaje: 
5   LV 5503 zlúčené s LV 6787 pri zápise V 6145/2015- čz 4354/2015 
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Poznámka: 
Bez zápisu. 
  
c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia: 
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 02.05.2017  za účasti  znalca a jeho asistenta, 
opakovaná obhliadka 10.05.2017 za účasti spolumajiteľa nehnuteľnosti a znalca.  
Zameranie vykonané dňa 02.05.2017 
Fotodokumentácia vyhotovená dňa 02.05.2017 
Použitá technika: Laserový diaľkomer BOSCH GLM 250 VF 
                                  Digitálny fotoaparát OLYMPUS SP-810UZ 
 
d) Porovnanie právnej a technickej dokumentácie so skutočným stavom:   
Po stránke technickej: 
Počas opakovanej obhliadky stavby bola spoluvlastníkom nehnuteľnosti poskytnutá    čiastočná v stavebnom 
konaní neoverená projektová dokumentácia (pôdorysy podlaží a pozdĺžny rez stavby). 
Počas tejto obhliadky bol znalcom opakovane  premeraný a zdokumentovaný súčasný stav nehnuteľnosti 
a porovnaní  z predloženou dokumentáciou. Podľa príloh, ktoré sú súčasťou znaleckého posudku č.127/2015 
spracovaného Ing. Mariánom Saksom  dňa 29.06.2015 bola podľa   prehlásenia spoločnosti EUROPRODECT CDK 
prevádzková   budova   postavená v roku 1971  a čiastočná rekonštrukcia  objektu bola  touto spoločnosťou 
vykonaná v roku 2009-2010, vrátane vstavby administratívnej časti. 

 
e) Údaje katastra nehnuteľnosť: 
Po právnej stránke: 
K vypracovaniu ZP znalec zabezpečil informatívnu kópiu z mapy a výpis z   listu vlastníctva č. 5503,  na ktorom  
je budova  s.č. 3175 zapísaná na pac. KN-C č. 3379/133 – zastavané plochy a nádvoria, kat. územie Radvaň . LV 
bol vytvorený cez kataster portál ÚGKK SR 23.04. 2017 a informatívna kópia z mapy na predmetnú nehnuteľnosť 
bola z portálu  ÚGKK SR vytvorená 23.04.2017. Tieto boli pri miestnom šetrení porovnané so skutkovým stavom. 
Doložená právna dokumentácia - list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy sú v súlade so skutkovým stavom. V 
kópii z kat. mapy je zakreslená priemyselná budova – sklad  súp. č. 3175 na parcele KNC č. 3379/133. Právny 
vzťah k parcele na ktorej leží stavba    je evidovaný na liste vlastníctva č.5503. 
Tvar a veľkosť je v súlade so skutkovým stavom, vizuálne je v teréne identifikovateľný. Skutkový stav je zhodný s 
mapovým podkladom, rozdiely neboli zistené.   
Geodetické údaje katastra nehnuteľností sú v súlade so skutkovým stavom a popisnými údajmi katastra 
nehnuteľností. 
    
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia: 
Priemyselná  budova – sklad s.č. 3175 na parc. KNC č. 3379/133  
Vonkajšie úpravy  

- Spevnené asfaltové plochy na parc. KNC č. 3379/134 

- Prípojka vody  

- Prípojka kanalizácie 

- Vzdušná prípojka NN z trafostanice 
 

Pozemky -   parc. KNC č. 3379/133 
        parc. KNC č. 3379/134 
         
 
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: 
Nie sú žiadne. 

2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY 

2.1 BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY) 

2.1.1 Skladová časť na prízemí - I. NP 
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POPIS STAVBY 
 
Umiestnenie objektu: 
Predmetom ohodnotenia je „Prevádzková  budova s. č. 3175“ s príslušenstvom situovaná na pozemku parc. KN-C  
č. 3379/133, k.ú. Radvaň  s vjazdom a vstupom z dvorovej asfaltovej časti nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 
KN-C č. 3379/134.  Stavba  je umiestnená v zastavanom území mesta Banská Bystrica - v jeho okrajovej časti, 
lokalite Zvolenská cesta, v bývalom areáli Stavoindustria so zástavbou podobných obchodno-prevádzkových 
objektov. Prístup k hodnoteným nehnuteľnostiam z miestnych komunikácií  je cez spevnené plochy, ktoré nie sú 
vo vlastníctve majiteľov uvedených nehnuteľností. V lokalite je možnosť napojenia sa na verejné inžinierske 
siete – rozvody vody, kanalizácie, plynu a elektroinštalácie.   
Stavebné povolenie ani kolaudačné rozhodnutie predložené nebolo a nie je ani súčasťou  príloh posudku 
č.127/2015. Doklady o veku stavby  nie sú k dispozícii. Vek stavby pre účely  ohodnotenia je prevzatý z posudku 
č.127/2015, kde je súčasťou príloh prehlásenie o veku stavby od spoločnosti, EUROPRODECT CDK. Podľa   
prehlásenia spoločnosti EUROPRODECT CDK bola prevádzková   budova   postavená v roku 1971  a jej čiastočná 
rekonštrukcia  bola  touto spoločnosťou vykonaná v roku 2009-2010, vrátane vstavby administratívnej časti. 
Vo výpočte uvažujem  so začiatkom užívania budovy  od roku 1971 a vykonané úpravy na objekte  s ich 
ukončením v roku 2010. Súčasný technický stav   zodpovedá   odbornému odhadu znalca v posudku č. 127/2015  
aj    použitému  konštrukčnému  a technicko-materiálovému riešeniu stavby.  Pôvodný vek  budovy k dátumu 
ohodnotenia určujem na 46 rokov (2017 – 1971) a jej predpokladanú životnosť  v zmysle  prílohy č.2 Metodiky 
výpočtu  všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a stavieb  a súčasného technického stavu stanovujem na  80 rokov.  
 
Dispozičné riešenie: 

Pôdorysne sa jedná o nepravidelný obdĺžnikový útvar, umiestnený  v rovinatom teréne. Podľa Stavebného 
zákona ide o nebytovú budovu, ktorá predstavuje  pozemnú stavbu, v ktorej je viac ako polovica  využiteľnej 
podlahovej plochy určená na nebytové účely. Objekt slúži ako výrobno-prevádzková budova so  skladovými 
priestormi  na prízemí a s nadstavenou administratívnou časťou.  Priestory na prízemí sú využívané  na    montáž 
pecí  na spaľovanie biomasy a  skladovanie  hotových výrobkov a ich  komponentov. 
Dispozične prízemie pozostáva zo vstupného priestoru, kotolne, skladov a kancelárie na  medziposchodí. Na 
II.NP  poschodí  sa nachádza  chodba, sociálne  zariadenia samostatné pre  mužov a ženy,  šatne, kuchynka a 6  
kancelárií. 
Hodnotená budova  je po rekonštrukcii, pôvodne vybudovaná ako  trojtraktová s dvomi okrajovými prízemnými 
traktami a stredovým dvojpodlažným traktom. Podlaha prízemia je na úrovni upraveného  terénu. 
Vstup do objektu z  prízemia vchodovými dvermi v stredovom trakte z dvorovej časti, vjazd motorovým  
vozidlom cez vstupné garážové vráta zo zadného traktu z dvorovej časti. 1.Poschodie (II.NP), kde sa nachádza 
pristavaná administratívna časť  je prístupné schodiskom zo stredového traktu na prízemí.  
 
Vstavba  administratívnej časti je ohodnotená ako samostatná stavba, pričom obstavaný priestor vstavby sa 
neodpočítava. Obstavaný priestor spoločných častí základov a zastrešenia je rozdelený podľa pomerov 
obstavaných priestorov vrchných stavieb. Východisková hodnota predstavuje súčet ohodnotení  jednotlivých 
častí spoločnej budovy – skladová a administratívna časť. 
Uvedeným stavebným činnostiam zodpovedá  súčasný technický stav budovy  zistený  na základe vykonanej 
obhliadky a použitý stavebný materiál  pri realizovanej prestavbe.  
Objekt je napojený na základné inžinierske siete, t.j. elektrickú prípojku, vodovodnú prípojku a kanalizáciu    
z verejných sietí. V súčasnosti je objekt  nevyužívaný. 
 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 812 79 budovy pre skladovanie a úpravu produktov - ostatné 
KS: 1252 Nádrže, silá a sklady 
 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY   
 

Výpočet Obstavaný priestor [m3] 

Základy  

14,65*30,95*0,25*0,879 99,64 

Vrchná stavba  

10,26*14,65*5,2**2+10,43*14,65*8,3 2 831,45 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Pozemn%C3%A1_stavba
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Zastrešenie  

(10,26*14,65*0,9*2+10,26*14,65*0,4*2/2)+(10,43*14,65*0,9+10,43*14,65*0,84/2)*0,879 507,97 

Obstavaný priestor stavby celkom 3 439,06 

 
 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 
 
Rozpočtový ukazovateľ:  RU = 2 055 / 30,1260 = 68,21 €/m3 
Koeficient konštrukcie:  kK = 1,032 (kovová) 
 

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu 
 

Podlažie Číslo Výpočet ZP ZP [m2] Repr. Výpočet výšky (h) h [m] 

Nadzemné  1 (14,65*30,95)-(10,51*9,905) 349,32 Repr. 5,2 5,2 

 
Priemerná zastavaná plocha:  (349,32) / 1 = 349,32 m2 
Priemerná výška podlaží:  (349,32 * 5,2) / (349,32) = 5,20 m 
 
Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu:  kZP = 0,92 + (24 / 349,32) = 0,9887 
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu:  kVP = 0,30 + (2,10 / 5,2) = 0,7038 
 
 

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu 
 

Číslo Názov 
Cenový podiel 

RU [%] cpi 
Koef. štand. ksi 

Úprava podielu 
cpi * ksi 

Cenový podiel 
hodnotenej 
stavby [%] 

 Konštrukcie podľa RU     

1 Základy vrát. zemných prác 13,00 1,00 13,00 11,09 

2 Zvislé konštrukcie 30,00 1,30 39,00 33,29 

3 Stropy 14,00 1,10 15,40 13,14 

4 Zastrešenie bez krytiny 7,00 1,00 7,00 5,97 

5 Krytina strechy 3,00 1,00 3,00 2,56 

6 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 0,85 

7 Úpravy vnútorných povrchov 4,00 1,00 4,00 3,41 

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,00 1,20 3,60 3,07 

9 Vnútorné keramické obklady 0,00 1,00 0,00 0,00 

10 Schody 2,00 1,00 2,00 1,71 

11 Dvere 2,00 1,00 2,00 1,71 

12 Vráta 3,00 1,20 3,60 3,07 

13 Okná 3,00 1,20 3,60 3,07 

14 Povrchy podláh 3,00 1,00 3,00 2,56 

15 Vykurovanie 0,00 1,00 0,00 0,00 

16 Elektroinštalácia 6,00 1,00 6,00 5,12 

17 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 0,85 

18 Vnútorný vodovod 0,00 1,00 0,00 0,00 

19 Vnútorná kanalizácia 0,00 1,00 0,00 0,00 

20 Vnútorný plynovod 0,00 1,00 0,00 0,00 

21 Ohrev teplej vody 0,00 1,00 0,00 0,00 

22 Vybavenie kuchýň 0,00 1,00 0,00 0,00 

23 Hygienické zariadenia a WC 0,00 1,00 0,00 0,00 

24 Výťahy 0,00 1,00 0,00 0,00 
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25 Ostatné 5,00 2,00 10,00 8,53 

 Spolu 100,00  117,20 100,00 

 
 
Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 117,20 / 100 = 1,1720 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,320 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,10 
Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM [€/m3] 
 VH = 68,21 €/m3 * 2,320 * 1,1720 * 0,9887 * 0,7038 * 1,032 * 1,10 
 VH = 146,5041 €/m3 
 

TECHNICKÝ STAV 
 
- Základy – betónové pásy a pätky - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou, 
- Zvislý  nosný systém konštrukcie - oceľové stĺpy, ktoré sú vo zvislom aj vodorovnom smere doplnené  
   o stužujúce prvky – oceľové priehradové nosníky, strop z oceľových nosníkov, strešné priehradové väzníky so  
   zavesením podhľadom, 
-  Obvodové murivá z veľkoplošných siporexových   panelov resp.   murované z tvárnic   v skladobnej hrúbke do  
   40 cm, zateplené kontaktným zatepľovacím systémom,  
- Deliace konštrukcie - tehlové ( priečkovky, CDM, plynosilikátové tvárnice), 
- Vodorovné nosné konštrukcie – stropy   s rovným sádrokartónovým podhľadom, 
- Schodisko – oceľové schodnicové s drevenými nástupnicami, 
- Strešná konštrukcia  – zastrešenie administratívnej vstavby z priehradových väzníkov sedlového tvaru,  
   priestory krajných traktov z priehradových väzníkov pultového tvaru s bitumenovou krytinou so  sklonom do  
   5,5%,  
- Klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu   - kompletná  strešná konštrukcia, 
- Obmurovaný nerezový komín na pevné palivo, 
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky -   zdrsnená striekaná umelá akrylátová  omietka,  ako súčasť  
   kontaktného zatepľovacieho systému   (povrchovo farebne upravené), 
-  Obklady fasád – sokel farebný brizoplast, 
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné hladké, stierkové plsťou hladené, drevený obklad; -   
- Vnútorné   keramické obklady – samostatných sociálnych zariadení v administratívnej časti,    
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - zdvojené plastové  a hliníkové s dvoj a   
   trojvrstvovým  zasklením, 
- Vchodové dvere sú  hliníkové, protipožiarne, bezpečnostné, 
- Garážové vráta sekčné rolovacie  s PUR výplňou, plne automatizované, 
- Podlahy - podlahy  prevádzkových priestorov na prízemí – betónové, zámková dlažba, miestnosti  
   v administratívnej časti   z PVC, dlažby a podlahy ostatných miestností - keramické   dlažby, 
- Vybavenie hygienických zariadení - umývadlá;  - samostatné sprchy; vodovodné batérie pákové ; záchody -   
   splachovacie s umývadlom, 
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie z vlastnej kotolne na biomasu so zásobníkmi TÚV – rozvody  teplovodné   
   panelové  radiátory KORAD,    
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej  
   vody -  zásobníkový ohrievač elektrický,  kombinovaný s ústredným vykurovaním, 
- Vnútorné rozvody kanalizácie – plastové  potrubie, 
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – svetelná aj motorická; elektrický  
   rozvádzač - s automatickým istením, neónové stropné svietidlá, 
- Budova chránená bleskozvodom, 
 
 

Číslo Názov 
Cenový 

podiel [%] 
Rok užívania Životnosť Vek 

Opotrebenie 
[%] 

1 Základy vrát. zemných prác 11,09 1971 175 46 2,92 

2 Zvislé konštrukcie 33,29 1971 140 46 10,94 

3 Stropy 13,14 2010 140 7 0,66 

4 Zastrešenie bez krytiny 5,97 1971 110 46 2,50 

5 Krytina strechy 2,56 2010 60 7 0,30 
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6 Klampiarske konštrukcie 0,85 2010 55 7 0,11 

7 Úpravy vnútorných povrchov 3,41 2010 65 7 0,37 

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,07 2010 46 7 0,47 

9 Vnútorné keramické obklady 0,00 1971 0 0 0,00 

10 Schody 1,71 2010 140 7 0,09 

11 Dvere 1,71 2010 65 7 0,18 

12 Vráta 3,07 2010 46 7 0,47 

13 Okná 3,07 2010 65 7 0,33 

14 Povrchy podláh 2,56 2010 48 7 0,37 

15 Vykurovanie 0,00 1971 0 0 0,00 

16 Elektroinštalácia 5,12 2010 46 7 0,78 

17 Bleskozvod 0,85 2010 46 7 0,13 

18 Vnútorný vodovod 0,00 1971 0 0 0,00 

19 Vnútorná kanalizácia 0,00 1971 0 0 0,00 

20 Vnútorný plynovod 0,00 1971 0 0 0,00 

21 Ohrev teplej vody 0,00 1971 0 0 0,00 

22 Vybavenie kuchýň 0,00 1971 0 0 0,00 

23 Hygienické zariadenia a WC 0,00 1971 0 0 0,00 

24 Výťahy 0,00 1971 0 0 0,00 

25 Ostatné 8,53 2010 46 7 1,30 

 Opotrebenie     21,92% 

 Technický stav     78,08% 

 
 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 146,5041 €/m3 * 3439,06 m3 503 836,39 

Technická hodnota 78,08 % z 503 836,39 € 393 395,45 

 

2.1.2 Administratívna časť  -  II. NP 
 

POPIS PODLAŽÍ 
 
2. Nadzemné 
 
Rekonštrukcia bola zrealizovaná v roku 2010, kedy bola v strednom trakte na medzipodlaží pôvodnej stavby 
objektu zrealizovaná aj  vstavba administratívnej časti .  V rámci vstavby  administratívnych priestorov na II.NP 
sa  vymurovali  nové zvislé konštrukcie , zhotovené boli nové deliace sadrokartónové priečky a podhľady 
stropov, v celom objekte sa vymenili pôvodné okná za plastové s vnútornými žalúziami, osadené  boli vnútorné 
drevené dvere.  Strecha sa prekryla  bitúmenovou krytinou, osadili sa  úplné  klampiarske výrobky. Zriadili sa 
štandardné sociálne zariadenia pre ženy a mužov s keramickou dlažbou obložené  keramickými obkladmi s 
novými vodovodnými a kanalizačnými rozvodmi. Zrealizovala sa  kompletná elektroinštalácia objektu, 
zhotovený bol  bleskozvod. Vykurovanie je  ústredné panelovými radiátormi, vedené oceľovými rozvodmi z novo  
zriadenej kotolni na biomasu na prízemí.  Fasáda celého objektu bola z vonkajšej strany zateplená a farebne 
upravená akrylátovou omietkou.  
 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 801 68 budovy technickoprevádzkové 
KS: 1220 Budovy pre administratívu 
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OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY   
 

Výpočet Obstavaný priestor [m3] 

Základy  

(14,65*30,95)*0,25*0,121 13,72 

Vrchná stavba  

14,65*10,43*2,55 389,64 

Zastrešenie  
(2*10,26*14,65*0,9+2*10,26*14,65*0,4/2)*0,121+(10,43*14,65*0,90+10,43*14,65*0,84/2)*0
,121 

64,42 

Obstavaný priestor stavby celkom 467,78 

 
 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 
 
Rozpočtový ukazovateľ:  RU = 2 802 / 30,1260 = 93,01 €/m3 
Koeficient konštrukcie:  kK = 1,032 (kovová) 
 

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu 
 

Podlažie Číslo Výpočet ZP ZP [m2] Repr. Výpočet výšky (h) h [m] 

Nadzemné  2 14,65*10,43 152,8 Repr. 2,55 2,55 

 
Priemerná zastavaná plocha:  (152,8) / 1 = 152,80 m2 
Priemerná výška podlaží:  (152,8 * 2,55) / (152,8) = 2,55 m 
 
Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu:  kZP = 0,92 + (24 / 152,8) = 1,0771 
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu:  kVP = 0,30 + (2,10 / 2,55) = 1,1235 
 
 

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu 
 

Číslo Názov 
Cenový podiel 

RU [%] cpi 
Koef. štand. ksi 

Úprava podielu 
cpi * ksi 

Cenový podiel 
hodnotenej 
stavby [%] 

 Konštrukcie podľa RU     

1 Základy vrát. zemných prác 8,00 1,00 8,00 7,84 

2 Zvislé konštrukcie 17,00 1,30 22,10 21,61 

3 Stropy 9,00 1,00 9,00 8,81 

4 Zastrešenie bez krytiny 7,00 1,00 7,00 6,86 

5 Krytina strechy 2,00 1,00 2,00 1,96 

6 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 0,98 

7 Úpravy vnútorných povrchov 7,00 1,00 7,00 6,86 

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,00 1,20 3,60 3,53 

9 Vnútorné keramické obklady 2,00 1,00 2,00 1,96 

10 Schody 3,00 0,00 0,00 0,00 

11 Dvere 3,00 1,00 3,00 2,94 

12 Vráta 0,00 1,00 0,00 0,00 

13 Okná 5,00 1,20 6,00 5,88 

14 Povrchy podláh 3,00 1,00 3,00 2,94 

15 Vykurovanie 4,00 1,10 4,40 4,31 

16 Elektroinštalácia 6,00 1,00 6,00 5,88 
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17 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 0,98 

18 Vnútorný vodovod 3,00 1,00 3,00 2,94 

19 Vnútorná kanalizácia 3,00 1,00 3,00 2,94 

20 Vnútorný plynovod 1,00 0,00 0,00 0,00 

21 Ohrev teplej vody 2,00 1,00 2,00 1,96 

22 Vybavenie kuchýň 0,00 1,00 0,00 0,00 

23 Hygienické zariadenia a WC 3,00 1,00 3,00 2,94 

24 Výťahy 1,00 0,00 0,00 0,00 

25 Ostatné 6,00 1,00 6,00 5,88 

 Spolu 100,00  102,10 100,00 

 
 
Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 102,10 / 100 = 1,0210 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,320 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,10 
Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM [€/m3] 
 VH = 93,01 €/m3 * 2,320 * 1,0210 * 1,0771 * 1,1235 * 1,032 * 1,10 
 VH = 302,6529 €/m3 
 

TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia analytickou metódou 
 

Číslo Názov 
Cenový 

podiel [%] 
Rok užívania Životnosť Vek 

Opotrebenie 
[%] 

1 Základy vrát. zemných prác 7,84 1971 175 46 2,06 

2 Zvislé konštrukcie 21,61 1971 140 46 7,10 

3 Stropy 8,81 2010 140 7 0,44 

4 Zastrešenie bez krytiny 6,86 1971 110 46 2,87 

5 Krytina strechy 1,96 2010 60 7 0,23 

6 Klampiarske konštrukcie 0,98 2010 55 7 0,12 

7 Úpravy vnútorných povrchov 6,86 2010 65 7 0,74 

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,53 2010 46 7 0,54 

9 Vnútorné keramické obklady 1,96 2010 46 7 0,30 

10 Schody 0,00 2010 0 0 0,00 

11 Dvere 2,94 2010 65 7 0,32 

12 Vráta 0,00 1971 0 0 0,00 

13 Okná 5,88 2010 65 7 0,63 

14 Povrchy podláh 2,94 2010 48 7 0,43 

15 Vykurovanie 4,31 2010 46 7 0,66 

16 Elektroinštalácia 5,88 2010 46 7 0,89 

17 Bleskozvod 0,98 2010 46 7 0,15 

18 Vnútorný vodovod 2,94 2010 46 7 0,45 

19 Vnútorná kanalizácia 2,94 2010 46 7 0,45 

20 Vnútorný plynovod 0,00 1971 0 0 0,00 

21 Ohrev teplej vody 1,96 2010 46 7 0,30 

22 Vybavenie kuchýň 0,00 1971 0 0 0,00 

23 Hygienické zariadenia a WC 2,94 2010 46 7 0,45 

24 Výťahy 0,00 1971 0 0 0,00 

25 Ostatné 5,88 2010 46 7 0,89 
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 Opotrebenie     20,02% 

 Technický stav     79,98% 

 
 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 302,6529 €/m3 * 467,78 m3 141 574,97 

Technická hodnota 79,98 % z 141 574,97 € 113 231,66 

 

2.2 VONKAJŠIE ÚPRAVY 

2.2.1 Vodovodná prípojka na parc. KN-C č. 3379/134  
 
Predmetom ohodnotenia je  vodovodná  prípojka zhotovená z oceľového pozinkovaného potrubia o   priemere 
DN 40 mm vrátane navŕtavacieho pásu, vedená z pozemku vstupného dvora, parc. KN-C č. 3379/134 do 
priestorov prevádzkovej časti budovy. Predpokladá sa, že prípojka bola zrealizovaná po nadobudnutí objektu 
novým majiteľom v roku    v  roku 1991. 
Jej základná životnosť   je v zmysle prílohy č.9 metodiky  USI Žilina stanovená na 60 rokov. 
 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 827 1 Vodovod  
Kód KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) 
Bod: 1.1. Vodovodné prípojky a rády PVC 
Položka: 1.1.b) Prípojka vody DN 40 mm, vrátane navŕtavacieho pásu 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1280/30,1260 = 42,49 €/bm 
Počet merných jednotiek:   5 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,320 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,10 
 
 

TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Vodovodná prípojka na 
parc. KN-C č. 3379/134  

1991 26 34 60 43,33 56,67 

 
 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 5 bm * 42,49 €/bm * 2,320 * 1,10 542,17 

Technická hodnota 56,67 % z 542,17 € 307,25 
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2.2.2 Kanalizačná prípojka do verejnej kanalizácie, na parc. č. 3379/134  
 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 827 2 Kanalizácia  
Kód KS: 2223 Miestne kanalizácie 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2) 
Bod: 2.1. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie kameninové 
Položka: 2.1.c) Prípojka kanalizácie DN 200 mm 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1250/30,1260 = 41,49 €/bm 
Počet merných jednotiek:   15,50 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,320 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,10 
 
 

TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Kanalizačná prípojka do 
verejnej kanalizácie, na 
parc. č. 3379/134  

1971 46 34 80 57,50 42,50 

 
 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 15,5 bm * 41,49 €/bm * 2,320 * 1,10 1 641,18 

Technická hodnota 42,50 % z 1 641,18 € 697,50 

 

2.2.3 Vzdušná prípojka NN 
 
Vzdušná káblová prípojka NN je vedená z elektrického transformátora osadeného mimo areál prevádzkovej 
budovy káblom Cu 4*25 mm do rozvádzača ktorý je umiestnený vo výrobnej hale v celkovej dĺžke cca 60 m.  
Predpokladá sa, že prípojka bola zrealizovaná po nadobudnutí objektu novým majiteľom v roku  1991. Jej 
predpokladaná základná životnosť je stanovená v zmysle prílohy č.9 metodiky USI Žilina  na 60 rokov. 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 828 7 Elektrické rozvody  
Kód KS: 2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 7. Elektrické rozvody (JKSO 828 7) 
Bod: 7.1. NN prípojky 
Položka: 7.1.r) káblová prípojka vzdušná Cu 4*25 mm*mm 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   415/30,1260 = 13,78 €/bm 
Počet káblov:  1 
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Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše:   8,27 €/bm 
Počet merných jednotiek:   45 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,320 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,10 
 
 

TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Vzdušná prípojka NN 1991 26 34 60 43,33 56,67 

 
 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 45 bm * (13,78 €/bm + 0 * 8,27 €/bm) * 2,320 * 1,10 1 582,50 

Technická hodnota 56,67 % z 1 582,50 € 896,80 

 

2.2.4 Spevnená plocha asfaltová  na pozemku dvorovej vstupnej časti, parc. 
KN-C č. 3379/134 
 
Spevnená plocha asfaltová, podľa získaných údajov zrealizovaná v roku 2010. Plocha bola vybudovaná ako 
súčasť prístupovej  komunikácie k jednotlivým objektom v areáli niekoľkých firiem. Celková plocha  spevnenej 
plochy predstavujúcej vstupný dvor do objektu prevádzkovej budovy je 116 m².  Stavebno-technický stav v čase 
obhliadky je primeraný veku a charakteru prevádzky, základnú životnosť uvažujem 50 rokov. 
 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 822 2,5 Spevnené plochy  
Kód KS: 2112 Miestne komunikácie 
Kód KS2: 2111 Cestné komunikácie 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5) 
Bod: 8.6. Plochy s povrchom asfaltovým 
Položka: 8.6.d) Asfaltový betón hr. 50 mm 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   460/30,1260 = 15,27 €/m2 ZP 
Počet merných jednotiek:   116 m2 ZP 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,320 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,10 
 
 

TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Spevnená plocha asfaltová  
na pozemku dvorovej 
vstupnej časti, parc.KN-C č. 

2010 7 43 50 14,00 86,00 
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3379/134 

 
 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 116 m2 ZP * 15,27 €/m2 ZP * 2,320 * 1,10 4 520,41 

Technická hodnota 86,00 % z 4 520,41 € 3 887,55 

 
 

2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 

 

Názov Východisková hodnota [€] Technická hodnota [€] 

Bytové a nebytové budovy (haly)   

SKladová časť na prízemí - I. NP 503 836,39 393 395,45 

Administratívna časť  -  II. NP 141 574,97 113 231,66 

Vonkajšie úpravy   

Vodovodná prípojka na parc. KN-C č. 3379/134  542,17 307,25 

Kanalizačná prípojka do verejnej kanalizácie, na parc. č. 
3379/134  

1 641,18 697,50 

Vzdušná prípojka NN 1 582,50 896,80 

Spevnená plocha asfaltová  na pozemku dvorovej vstupnej 
časti, parc.KN-C č. 3379/134 

4 520,41 3 887,55 

Celkom: 653 697,62 512 416,21 

 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
a/ Analýza polohy nehnuteľností:  
Hodnotené nehnuteľnosti sa nachádzajú  v okrajovej južnej   zóne   zastavaného územia mesta Banská Bystrica 
na Zvolenskej ceste v obchodno – priemyselnej časti Radvaň, v areáli bývalého podniku Stavoindustria.  Prístup 
k nehnuteľnostiam je zo spevnených plôch predstavujúcich spevnené plochy vo vlastníctve súkromných 
majiteľov, priamy prístup cez verejné resp. miestne komunikácie možný nie je.  
V prímestskej časti sa  nachádza sieť veľkoskladov a predajní, hypermarkety Tesco, OBI, NAY elektrodom, 
Merkury Market, čerpacie stanice PHM, autosalóny Volkswagen, Audi, Škoda, Seat, Fiat, Citroen, Mercedes, 
Honda, je tu sieť obchodov a základných služieb. V blízkosti, cez cestu  je obytné sídlisko Radvaň s primeranou 
infraštruktúrou. 
Od  centra mesta Banská Bystrica je  lokalita vzdialená cca 4 km, dostupná mestskými komunikáciami resp. 
s napojením sa  na rýchlostnú komunikáciu spájajúcu mestá Banská Bystrica a Zvolen. Dopravné spojenie 
s mestom  je zabezpečené  hromadnou mestskou a medzimestskou autobusovou dopravou.  
Podľa  ponúk zverejňovaných v miestnych  inzertných regionálnych tlačových médiách   a  z  ponúk  realitných 
kancelárii je dopyt  v porovnaní s ponukou u podobných  nehnuteľnostiach v súčasnosti  nižší. Miera evidovanej 
nezamestnanosti v rámci okresu je do 10 %, (zdroj www.upsvar.sk). Objekt je napojený na základné inžinierske 
siete, t.j. elektrickú prípojku, vodovodnú prípojku, kanalizáciu a  prípojku plynu z verejných  rozvodov. Životné 
prostredie v danej lokalite je bez výrazného poškodenia, s bežnou prašnosťou a hlučnosťou od jednotlivých 
prevádzok. Je tu zaznamenaný bežný prenájom nehnuteľností. Z dôvodu na absolútne nevyriešený prístup 
k nehnuteľnosti,  jej obslužnosť  vyplývajúcu z veľkosti priľahlého pozemku, ktorá  je v podstate nulová ( 
parkovanie a zásobovanie .... ) a vedený súdny spor, výsledok ktorého je nejasný sa podľa názoru znalca   jedná 
o problematickú nehnuteľnosť. 
 

b/ Analýza využitia nehnuteľností: podľa skutočnosti 
Budova svojim umiestnením, dispozičným riešením, veľkosťou podlahovej a zastavanej plochy, veľkosťou 
okolitého pozemku, ako aj pôvodným účelom na ktorý bola postavená  je vhodná na  potreby technického 
zázemia  obchodnej resp. prevádzkovej firmy s celoročným využitím. Budovu v nachádzajúcej sa lokalite   je 
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možné   bez ďalších úprav  využiť aj na iné účely (napr. prenájom na  skladové  a administratívne účely, sídlo  
menších spoločností a pod.). 
   
c/ Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:  
V čase obhliadky bol   areál spoločnosti  X CONSULT mimo prevádzky.  
Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 5503 k.ú. Radvaň zo dňa 23.4.2017 ohodnocovaná nehnuteľnosť je zaťažená 
ťarchou záložného práva v prospech Tatra banky, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava a záložným právom  pre 
pohľadávku Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica. 
 
Na liste vlastníctva  v časti "B" VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY -  Poznámka  je  podaný návrh na začatie 
konania v právnej veci  o neúčinnosť právneho  úkonu – Okresný  súd Banská Bystrica č. k. 20C/17/2016 zo dňa 
26.01.2016 (V 6145/2015) - čz 326/2016  a Oznámenie Tatra banky, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 08 Bratislava, 
IČO 00 686 933 o začatí  výkonu záložného práva (k V 6144/2015) zo dňa 7.2.2017 - čz 596/17 
 
Na liste vlastníctva  v časti "C"  ŤARCHY je vyznačené  záložné právo pre bankovú inštitúciu, záložné právo 
Záložné právo pre pohľadávku Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, č.  zml 
V 6144/2015 zo dňa 23. 11. 2015 - čz 4352/2015, 4354/2015 a    Záložné právo pre pohľadávku Daňový úrad 
Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica č. rozh. 104032965/2016 zo dňa 4.10.2016 - čz 4619/2016 
 
Prístupová cesta vedúca k pozemkom na ktorej stojí stavba skladu  s dvorovou časťou  prechádza cez cudzie 
pozemky. 
Nehnuteľnosť nie je zaťažená ekologickým   rizikom, environmentálne záťaže nie sú známe. Stavebné, statické 
ani konštrukčné riziká na budove zistené neboli. Riziká z hľadiska hygienických, požiarnych a iných osobitných 
predpisov nie sú známe. Právny stav je v súlade so skutkovým stavom. 
 

3.1 STAVBY 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 

3.1.1.1 NEBYTOVÉ BUDOVY 
 
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je stanovený v súlade s "Metodikou výpočtu všeobecnej hodnoty 
nehnuteľnosti a stavieb", vydanej USI ŽU v Žiline sa pre  nebytové budovy a stavby   v sídle     krajských miest 
stanovuje  v rozsahu  0,40 - 0,50. Vzhľadom na absolútne nevyriešený prístup k nehnuteľnosti,  jej obslužnosť  
vyplývajúcu z veľkosti priľahlého pozemku, ktorá  je v podstate nulová ( parkovanie a zásobovanie .... ) a vedený 
súdny spor, výsledok ktorého je nejasný a tým pádom aj jeho finančný dopad na prípadného nového vlastníka. 
Súčasne s prihliadnutím  na technické vybavenie objektu,  kvalitu doteraz  udržiavacích prác a súčasný stav 
stavebného objektu uvažujem vo výpočte  s priemerným  koeficientom polohovej diferenciácie vo výške - 0, 40. 
Uvedený koeficient zodpovedá rozmedziu priemerného pomeru všeobecnej a technickej hodnoty  v danej 
lokalite mesta Banská Bystrica. 
 
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,4 
 
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,400 + 0,800) 1,200 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 0,800 

III. trieda Priemerný koeficient 0,400 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,220 

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,400 - 0,360) 0,040 

 
Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:  
 

Číslo Popis/Zdôvodnenie Trieda kPDI 
Váha 

vI 
Výsledok 

kPDI*vI 
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1 Trh s nehnuteľnosťami     

 dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe III. 0,400 13 5,20 

2 Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce     

 časti obce vhodné k bývaniu situované na okraji obce III. 0,400 30 12,00 

3 Súčasný technický stav nehnuteľností     

 nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu II. 0,800 8 6,40 

4 Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti     

 
ľahká výroba a služby, bez negatívnych vplyvov na okolie a 
bez zvláštnych požiadaviek na dopravu a skladovanie 

III. 0,400 7 2,80 

5 Príslušenstvo nehnuteľnosti     

 bez dopadu na cenu nehnuteľnosti III. 0,400 6 2,40 

6 Typ nehnuteľnosti     

 priaznivý typ - obchodný a prevádzkový objekt s parkoviskom II. 0,800 10 8,00 

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti      

 
dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu dopravy, 
nezamestnanosť do 10 % 

II. 0,800 9 7,20 

8 Skladba obyvateľstva v mieste stavby     

 malá hustota obyvateľstva I. 1,200 6 7,20 

9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám     

 
orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne 
nevhodná 

III. 0,400 5 2,00 

10 Konfigurácia terénu     

 rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% I. 1,200 6 7,20 

11 Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby     

 
elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia, 
telefón, spoločná anténa 

II. 0,800 7 5,60 

12 Doprava v okolí nehnuteľnosti     

 železnica, autobus a miestna doprava II. 0,800 7 5,60 

13 
Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav., obchody, 
služby, kultúra)     

 
krajský úrad, súd, banka, daňový úrad, vysoká škola, 
nemocnica, divadlo, kompletná sieť obchodov a služieb 

I. 1,200 10 12,00 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby     

 žiadne prírodné útvary v bezprostrednom okolí V. 0,040 8 0,32 

15 
Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí 
stavby     

 bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 0,800 9 7,20 

16 
Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, vplyv na 
nehnut.     

 bez zmeny III. 0,400 8 3,20 

17 Možnosti ďalšieho rozšírenia     

 žiadna  možnosť rozšírenia V. 0,040 7 0,28 

18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností     

 bežný prenájom nehnuteľností III. 0,400 4 1,60 

19 Názor znalca     

 problematická nehnuteľnosť IV. 0,220 20 4,40 

 Spolu   180 100,60 

 
 

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 
 

Názov Výpočet Hodnota 
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Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 100,6/ 180 0,559 

Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kPD = 512 416,21 € * 0,559 286 440,66 € 

 

3.2 POZEMKY 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.2.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 

3.2.1.1.1  Pozemky na parc.  KN-C  č. 3379/133, 3379/134 – druh pozemkov zastavané plochy a nádvoria 
zapísané na liste vlastníctva číslo 5503  

POPIS 
 
Pozemky zapísané na parc. KN-C  č. 3379/133, 3379/134, evidované   v katastri nehnuteľností obce Radvaň  ako 
zastavané plochy a nádvoria zapísané na LV č.5503. Pozemky sú rovinaté, situované v okrajovej časti,  v 
zastavanom území   krajského mesta Banská Bystrica, v jej priemyselnej zóne na Zvolenskej ceste,  v k. ú. Radvaň.   
Pozemky sú rovinaté a v zmysle územného plánu obce sa nachádzajú v priemyselnej obchodnej a komerčnej 
zóne. 
Východisková  hodnota pozemkov  bola stanovená v zmysle  vyhlášky  Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky č. 254/2010 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MS  SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku v znení neskorších predpisov: príloha 3, časť E.3.1, b) Krajské mestá – Banská Bystrica  VH MJ  = 26,56 
€/m². Mesto Banská Bystrica je krajským mestom so základnou infraštruktúrou, školami, mestskými, okresnými 
a krajskými úradmi, daňovým úradom, poštami, divadlom a kultúrnymi, zdravotnými zariadeniami a službami 
primeranými krajskému mestu.  
V  širšom okolí uvedenej lokality sa nachádzajú bytové domy, administratívne budovy,  obchodné a prevádzkové 
priestory.  Doprava v okolí je zabezpečovaná MHD, taxi v dosahu do 5 min.  Nezamestnanosť  v meste Banská 
Bystrica  sa pohybuje do 10 %. 
  
Intenzita využitia: Pozemky na parc.  KN-C  č. 3379/133, 3379/134 – druh pozemkov zastavané plochy a 
nádvoria zapísané na liste vlastníctva číslo 5503 sú   využívané na komerčné účely. Na pozemku parc. KN-C č. 
3379/133 stojí priemyselná budova - objekt skladu  súpisné číslo 3175. Pozemok  na parc. KN-C   3379/134 je 
využívaný ako dvor.   
 
Dopravné spojenie s obcou: Spojenie s centrom mesta je pešo do 20  minút. Dochádzková vzdialenosť do 
centra najbližšieho okresného a krajského mesta Banská Bystrica je približne 4 km po miestnych a štátnych 
komunikáciách, vlastným autom cesta trvá cca 5 minút.   
 
Obchodná alebo priemyselná poloha: Ide prevažne o priemyselnú a obchodnú  polohu  v okrajovej časti mesta 
Banská Bystrica – Zvolenská cesta, kde sú sústredené priemyselné  a veľkoobchodné prevádzky.  
 
Vybavenie pozemku: Pozemky je možné napojiť na  všetky inžinierske siete nachádzajúce sa  v prímestskej 
časti mesta Banská  Bystrica. Je tu rozvod elektriny, vody, plynu a prípojka verejnej kanalizácie. Lokalita je  
prístupná z rýchlostnej komunikácie  R1 vedúcej zo Zvolena  do Banskej Bystrici  resp. po mestskej komunikácie 
spájajúcej predmestia Banskej Bystrice. Prístup k hodnoteným  pozemkom vedie cez pozemky vo vlastníctve 
iných subjektov. 
 
Povyšujúce a redukujúce faktory: V mieste nachádzajúcich sa nehnuteľností je dopyt a  záujem o kúpu 
podobných nehnuteľností v rovnováhe.  Je tu dobrá infraštruktúra týkajúca sa dopravy  a možnosti priameho 
spojenia s krajským mestom Banská Bystrica. Hodnotené pozemky sú v zmysle územného plánu mesta vedené 
ako plocha občianskej vybavenosti využívané na komerčné účely.   Z dôvodu štandardného využívania priestorov  
s povyšujúcim koeficient „kz“, neuvažujem. Vzhľadom na to, že prístupová cesta vedúca k pozemkom na ktorej 
stojí stavba skladu  s dvorovou časťou  prechádza cez cudzie pozemky, čo v budúcnosti môže skomplikovať 
užívanie nehnuteľností pri stanovení ceny uvažujem  s koeficientom s redukujúcim faktorom v hodnote 0,8. 
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Parcela Druh pozemku Vzorec 
Spolu 

výmera [m2] 
Podiel Výmera [m2] 

3379/133 zastavané plochy a nádvoria 343 343,00 1/1 343,00 

3379/134 zastavané plochy a nádvoria 116 116,00 1/1 116,00 

Spolu 
výmera       459,00 

 
Obec:     Banská Bystrica 
Východisková hodnota:  VHMJ = 26,56 €/m2 
 

Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 

kS 
koeficient všeobecnej 

situácie 

5. centrá miest od 10 000 do 50 000 obyvateľov, obytné časti miest nad 50 000 
obyvateľov a ich rýchlo dostupné predmestia, prednostné oblasti vilových 
alebo rodinných domov v centre I mimo centra mesta, oblasti rekreačných 
domčekov v dôležitých centrách turistického ruchu, priemyslové a 
poľnohospodárske oblasti miest nad 50 000 obyvateľov 

1,20 

kV 
koeficient intenzity využitia 

3. rodinné domy so štandardným vybavením, bežné bytové domy, bytové domy 
s nebytovými priestormi, nebytové stavby pre priemysel s bežným technickým 
vybavením 

1,00 

kD 
koeficient dopravných 

vzťahov 

4. pozemky v tesnej blízkosti prostriedku hromadnej dopravy s dobrou 
úpravou ciest, cesta vlastným autom do centra (10 min), územie mesta 

1,00 

kP 
koeficient obchodnej a 

priemyselnej polohy 
4. priemyselná poloha 0,90 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 
4. veľmi dobrá vybavenosť (väčšia ako v bode 3) 1,40 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 
1. nevyskytuje sa 1,00 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 

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

0,80 

 
 

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 1,20 * 1,00 * 1,00 * 0,90 * 1,40 * 1,00 * 0,80 1,2096 

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 26,56 €/m2 * 1,2096 32,13 €/m2 

Všeobecná hodnota pozemku VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 459,00 m2 * 32,13 €/m2 14 747,67 € 

 

VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH 
 

Názov 
Všeobecná hodnota 

pozemku v celosti [€] 

parcela č. 3379/133 11 020,59 

parcela č. 3379/134 3 727,08 

Spolu 14 747,67 
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III. ZÁVER 

1. OTÁZKY A ODPOVEDE 
 
Znaleckou úlohou bolo stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností: Budova s.č. 3175 s príslušenstvom na 
parc. KNC č. 3379/133    a pozemkov par. KNC č. 3379/133 a parc. KNC č. 3379/134    v  k.ú. Radvaň, obec Banská 
Bystrica, okres Banská Bystrica. 
Všeobecná hodnota nehnuteľností a stavieb bola stanovená podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku a je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu 10.05. 2017, 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. 
 

2. VŠEOBECNÁ HODNOTA 

Rekapitulácia: 
Stavby: 
Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou:  286 440,66 € 
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie 
 
Pozemky: 
Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie:  14 747,67 € 
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie 

3. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby  

Bytové a nebytové budovy (haly)  

SKladová časť na prízemí - I. NP 219 908,06 

Administratívna časť  -  II. NP 63 296,50 

Vonkajšie úpravy  

Vodovodná prípojka na parc. KN-C č. 3379/134  171,75 

Kanalizačná prípojka do verejnej kanalizácie, na parc. č. 3379/134  389,90 

Vzdušná prípojka NN 501,31 

Spevnená plocha asfaltová  na pozemku dvorovej vstupnej časti, parc.KN-C č. 
3379/134 

2 173,14 

Spolu stavby 286 440,66 

Pozemky  
  Pozemky na parc.  KN-C  č. 3379/133, 3379/134 – druh pozemkov zastavané 
plochy a nádvoria zapísané na liste vlastníctva číslo 5503  - parc. č. 3379/133 (343  
m2) 

11 020,59 

  Pozemky na parc.  KN-C  č. 3379/133, 3379/134 – druh pozemkov zastavané 
plochy a nádvoria zapísané na liste vlastníctva číslo 5503  - parc. č. 3379/134 (116  
m2) 

3 727,08 

Spolu pozemky (459,00 m2) 14 747,67 

Spolu VŠH  301 188,33 

Zaokrúhlená VŠH spolu  301 000,00 

 
Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu:  301 000,00 € 
Slovom: Tristojedentisíc Eur 
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4. MIMORIADNE RIZIKÁ 
 
Prístup k pozemku cez pozemky vo vlastníctve iných subjektov. V časti „Ťarchy“ sú na LV 5503 vyznačené zápisy 
záložného práva. 
K nehnuteľnosti  je nevyriešený prístup,  jej obslužnosť  vyplývajúca z veľkosti priľahlého pozemku  je v podstate 

nulová ( parkovanie a zásobovanie .... ).  O nehnuteľnosť je vedený súdny spor, výsledok ktorého je nejasný a tým 

pádom aj jeho finančný dopad na prípadného budúceho užívateľa nehnuteľnosti. 
 
 
 
Doplnenie ZP o náležitosti v zmysle § 209 ods. 2 zák. č. 160/2015 (Civilný sporový poriadok). 
 
Prehlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku. 
Znalecký posudok  som vypracoval na základe osobnej obhliadky  a získaných informácií o nehnuteľnosti, jej  
súčastiach a príslušenstva od  zadávateľa posudku. V prípade preukázania  iných alebo nových  skutočností 
majúcich vplyv na závery  posudku možno vykonať  v zmysle §18 Vyhlášky 490/2004 Z.z. doplnenie znaleckého 
posudku.  
 
 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici   
 dňa 16. 05. 2017 Ing. Ivan Širka 
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IV. PRÍLOHY 
 
Poradové 
číslo 

Názov prílohy  Počet 
listov 

1. Objednávka  zadávateľa    zo  dňa  19.04.2017 2 
2. Výzva na sprístupnenie nehnuteľnosti za účelom vykonania  znaleckého ocenenia 3 
 

3. 
Výpis z listu vlastníctva č. 5503 k. ú. Radvaň vytvorený cez katastrálny portál 
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky dňa 23.04.2017 

1 

 

4. 
Informatívna kópia z mapy vytvorená cez katastrálny portál Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky dňa 23.04.2017 

1 

5. Satelitná mapa  umiestnenia  nehnuteľnosti 1 

6. Zápisnica z   miestneho šetrenia – Rekapitulácia nehnuteľností 1 
7. Prehlásenie  o veku stavby  z posudku 127/2015 1 
8. Pôdorys   budovy – I. NP  prízemie 1 

9. Pôdorys   budovy – II.NP – administratívna časť  1 

10. Rez  A – A´ 1 

11. Fotodokumentácia 3 
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
 
Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý 
vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor  370000- Stavebníctvo a odvetvie 370900 - 
Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 914 426. 
  
Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom 49/2017  znaleckého denníka č. 1/2017 
  
Znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu č. 49/2017. 
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                                                                   Ing. Ivan  Širka 
 


