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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:  Pozemky na parc. KN-C  
487, KN-C  488/1, KN-C  488/2, KN-C  527 zapísané na liste vlastníctva číslo 450, k. ú. 
Kremnička, obec Banská  Bystrica, okres Banská  Bystrica  za účelom výkonu záložného práva 
dobrovoľnej dražby podľa zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších 
predpisov. 
 
2. Dátum vyžiadania posudku:   
Písomná  objednávka z 08.11.2016 
 
3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie 
stavebnotechnického stavu):   
18. 11. 2016 – Dátum obhliadky nehnuteľnosti 
 
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje:  
25.11. 2016 -  Dátum podania znaleckého posudku 
 
5. Podklady na vypracovanie posudku :         
5.1 Dodané zadávateľom :  
 Objednávka znaleckého posudku 
 Geometrický  plán č.  GP 36648906-249/2013 
 Geometrický  plán č.  GP 36648906-48/2016 
 Geometrický  plán č.  GP 43894691-16/ 2016 - úradne neoverený 
 Kópia  katastrálnej mapy  na parcelu 488/1-2,527,487 vystavená katastrálnym odborom  Okresný 

úrad Banská Bystrica 18.04.2016   

       
5.2 Získané znalcom :  
 Výpis z listu vlastníctva č.450 , k.ú. Kremnička,  vytvorený cez katastrálny portál 
 Informatívna kópia z mapy vytvorená cez katastrálny portál 
 Prieskum realitného trhu v mieste 
 Územný plán mesta Banská Bystrica 
 
6. Použitý právny predpis: 
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty. 
 
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 Z.z o odmenách,  

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

  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 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  

• 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 resp. užívateľ nehnuteľnosti odmietne 
prístup k nehnuteľnosti napriek písomne zaslanej výzve požaduje ohodnotiť nehnuteľnosť 
podľa ustanovenia § 12 odstavec 3 Zákona  č. 527/2002 Z.z. v znení neskorších noviel, na 
základe dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii, resp. ktoré znalec získal  
o nehnuteľnosti z nezávislých zdrojov. 
 
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: 
 
Príloha č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z .z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Použitá je 
metóda polohovej diferenciácie. Podklady pre porovnanie realizovaných prevodov podobných 
nehnuteľností v lokalite nie sú dostupné. Nejedná sa o nehnuteľnosť typickú na prenájom, použitie 
kombinovanej metódy nie je vhodné. Stavby nie sú súčasťou hodnotenia nehnuteľností znaleckého 
posudku, východisková ani technická hodnota nebude v posudku určená. Všeobecná hodnota pozemku 
je definovaná ako súčin východiskovej hodnoty pre obec Banská Bystrica a koeficientu polohovej 
diferenciácie, ktorý je súčinom koeficientu všeobecnej situácie, intenzity využitia, dopravného 
napojenia, obchodnej a priemyselnej polohy, druhu pozemku a povyšujúcich resp. redukujúcich 
faktorov.  
 
Všeobecná hodnota sa vypočíta podľa základného vzťahu 
 

                          VŠHPOZ = M . VŠHMJ [€], 
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kde 
M     - výmera pozemku v m2 
VŠHMJ - jednotková všeobecná hodnota pozemku v €/m2  
 
Jednotková všeobecná hodnota pozemkov sa stanoví podľa vzťahu 
 

                            VŠHMJ
 = VHMJ . kPD [€/m2]  

 
kde  
VHMJ  - jednotková východisková hodnota pozemku, ktorá sa stanoví podľa tabuľky miest a obcí. 
kPD   - je koeficient polohovej diferenciácie, vypočíta sa podľa vzťahu 
 

            kPD = kS*kV*kD*kP*kI*kZ*kR [-],  
 
kS  - koeficient všeobecnej situácie 
kV  - koeficient intenzity využitia 
kD  - koeficient dopravných vzťahov 
kP  - koeficient obchodnej alebo priemyselnej polohy 
kI  - koeficient technickej infraštruktúry pozemku 
kZ - koeficient povyšujúcich faktorov  
kR  - koeficient redukujúcich faktorov  
 
Všeobecná hodnota pozemku bude stanovená pre pozemok ako celok. Pozemky na zastavanom území 
obcí, nepoľnohospodárske a nelesné pozemky mimo zastavaného územia obcí, pozemky v zriadených 
záhradkárskych osadách a pozemky mimo zastavaného územia obcí určené na stavbu sú zaradené do 
jednej skupiny a sú hodnotené metódou polohovej diferenciácie v zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z.z. v 
znení neskorších predpisov. 
 
Základné pojmy metodiky:  
Všeobecná hodnota VŠH - znalecký odhad ceny dosiahnuteľnej pri predaji rovnakej  alebo podobnej 
nehnuteľnosti v bežnom obchodnom styku k dátumu ocenenia v rovnakom čase a mieste. 
 
Všeobecná hodnota pozemkov 
 
- metódou polohovej diferenciácie  
- porovnaním  
- výnosovou metódou    
 
Pri použití metódy polohovej diferenciácie sa pozemky delia na skupiny: pozemky na zastavanom 
území obcí, nepoľnohospodárske a nelesné pozemky mimo zastavaného územia obcí, pozemky v 
zriadených záhradkových osadách a pozemky mimo zastavaného územia obcí určené na stavbu.  
Obce a lokality v okolí miest so zvýšeným záujmom o kúpu nehnuteľností 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 zriadených záhradkových, chatových osadách a hospodárskych dvoroch 
poľnohospodárskych podnikov môžu mať jednotkovú východiskovú hodnotu do 60 % z východiskovej 
hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva zvýšený záujem.  
V prípade záujmu o pozemky v zriadených záhradkových osadách, chatových osadách a 
hospodárskych dvoroch poľnohospodárskych podnikov 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.  
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Technická infraštruktúra pozemku sa posudzuje z pohľadu možného priameho napojenia cez vlastné, 
prípadne obecné pozemky (napr. komunikácie). Hodnota koeficientu v odporúčanom intervale je 
závislá od náročnosti (finančnej, technickej a pod.) súvisiacej s napojením.  
Povyšujúce a redukujúce faktory možno použiť iba v prípadoch, ak už neboli zohľadnené vo 
východiskovej hodnote alebo v predchádzajúcich koeficientoch.  
V prípade, že sa faktor nevyskytuje, koeficient povyšujúcich alebo redukujúcich faktorov je 1.  
 

Pri výpočte všeobecnej hodnoty porovnaním sa hodnota zisťuje porovnaním oceňovanej 
nehnuteľnosti s nehnuteľnosťami, pri ktorých sa v danom mieste a čase už zrealizovali prevody a sú 
od týchto úkonov dostupné podklady na porovnanie (kúpne zmluvy, rozhodnutia súdov, exekučné 
rozhodnutia, výsledky konkurzov a znalecké posudky, na základe ktorých boli prevody či prechody 
vložené do katastra nehnuteľností, ďalej ponuky realitných kancelárií). Pri výpočte sa pri výpočte 
používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor aspoň troch stavieb alebo pozemkov. 
Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku 1m² s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných 
stavieb a pozemkov. Podklady na porovnanie ( doklady o prevode alebo prechode nehnuteľností, 
prípadne ponuky realitných kancelárií) musia byť identifikovateľné. Pri porovnaní sa musia vylúčiť 
všetky vplyvy mimoriadnych okolností trhu (napr. príbuzenský vzťah medzi predávajúcim a 
kupujúcim, stav tiesne predávajúceho alebo kupujúceho a pod.) 

 
Výnosová hodnota   

Výnosová hodnota pozemkov sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas 
časovo neobmedzeného obdobia. 
Výnosová hodnota pozemku (formou prenájmu) sa vypočíta podľa základného vzťahu 
 
Všeobecnú hodnotu ročného nájmu pozemku vypočítame podľa vzťahu 
 

 [€/rok] 
kde: 
VŠHPMJ –  všeobecná hodnota pozemku na mernú jednotku [€/m2], 
k  –  diskontná sadzba, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100], 
kN  –  koeficient zohľadňujúci daňové zaťaženie daňou z príjmu, ktorý sa rovná (100+N)/100, kde 

N vyjadrujú náklady spojené s dosiahnutím hrubého výnosu (daň z príjmu v percentách). 
 
Ohodnotenie je vykonané  v súlade s §12 zákona č. 527/2002 Zb. z.: 
„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. 
 

b) Vlastnícke a evidenčné údaje:    
Okres: Banská  Bystrica 
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Obec: Banská  Bystrica 

Katastrálne územie: Kremnička 

Podľa výpisu  z   listu  vlastníctva  č. 450 

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. 

487                             1811       Trvalé trávne porasty                7                               2 
488/1                        2853       Trvalé trávne porasty                7                               2 
 
 
488/2                         304        Trvalé trávne porasty                 7                              2 
489                           1825        Zastavané plochy a                     16                             1                                     
                                                     nádvoria                                                                 
490/1                       3677        Ostatné plochy                            37                              1 
527                              303        Zastavané plochy a                    22                              2                                    
                                                     nádvoria                                                                                                                                                                                         
Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 
 22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, 
lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti 
37 - Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné 
plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok 
7 - Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý 
trávny porast 
16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom 
 
Umiestnenie pozemku: 
2-  Pozemok je umiestnený mimo  zastavaného územia obce 
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 
                                                                 
                                                                                  Stavby 
Súpisné číslo     Na parcele číslo        Druh  stavby       Popis stavby                                      Druh ch.n.       Umiest. stavby            

      14017            489                                     14           výrobno-prevádzkový objekt                                                1 

 
Legenda: 
Druh stavby: 
14 - Budova obchodu a služieb 
 
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  
4  DUTEC, s.r.o., Kremnička 87, Banská Bystrica, PSČ 974 05, SR                           1/1                                                             
IČO :     
Poznámka    Na parc. č. 487, 488/1, 488/2, 489, 490/1, 527 + č. s. 14017 na p. č. 489: 
                        Oznámenie zn. 704/RCWO/2015/VAL zo dňa 29. 10. 2015 záložného veriteľa Tatra banka 
                        a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, o začatí výkonu záložného 
                        práva k V 716/2006 - čz 1711/2015, 204/2016 
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Poznámka    Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 248/15 zo 
                        dňa 13.1.2016, súdny exekútor JUDr. Eleonóra Nosková, Robotnícka č. 4, 974 01 Banská 
                        Bystrica. Zákaz nakladania s nehnuteľnosťami - čz 50/2016, 204/2016        
 
Titul nadobudnutia   Kúpna zmluva V 3606/2003 zo dňa 19.9.2003 - 162/2003 
Titul nadobudnutia   Kúpna zmluva V 2148/2004 zo dňa 9.7.2004 - 125/2004                    
Titul nadobudnutia   Rozhodnutie o určení súp.čísla č. 20/2006 zo dňa 19.1.2006 - čz 24/2006             
                         
ČASŤ C: ŤARCHY       
Por.č.:    
4  Na parc. č. 487, 488/1, 488/2, 489, 490/1, 527 + č. s. 14017 na p. č. 489: Záložné právo pre 
pohľadávku Tatra banka, akciová spoločnosť Hodžovo námestie 3, Bratislava 1, IČO: 00 686 930 č.   
zml. V 716/2006 zo dňa 29. 3.2006 - VZ 60/2006, 256/2011, 1236/2015, 204/2016 
4  Na celé LV : 
Záložné právo pre Daňový úrad Banská Bystrica II,Kuzmányho 18,975 01 Banská Bystrica  č.rozh.  
851/340/27850/09/BalZ zo dňa 3.6.2009, vykonateľným dňom 8.6.2009 -205/2009, 256/2011, 
204/2016  256/2011, 204/2016 
4    
Na celé LV : 
Záložné právo pre Mesto Banská Bystrica,Československej armády 26,975 39 Banská Bystrica č.rozh. 
OEM DP RZ 2295/1062/241212/10/Ru zo dňa 14.1.2010, právoplatné dňa 5.2.2010 - čz 58/2010, 
256/2011, 204/2016  
4 Na parc.č. C-KN 487, 488/1, 488/2, 489, 490/1, 527: 
Záložné právo pre Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica č.rozh. 
9600501/5/2835635/2012/TepK zo dňa 5.10.2012, právoplatnosť dňa 30.10.2012 - čz 9/2013, 
1236/2015, 204/2016 
4  Na parc.č. C-KN 487, 488/1, 488/2, 489, 490/1, 527: 
Záložné právo pre Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica č.rozh. 
9600501/5/306613/2013/TepK zo dňa 24.1.2013, právoplatnosť dňa 15.2.2013 - čz 142/2013, 
1236/2015, 204/2016 
4 Na parc.č. C-KN 487, 488/1, 488/2, 489, 490/1, 527 + č.s. 14017 na parc.č.489 : 
Záložné právo pre Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13,974 04 Banská Bystrica č.rozh. 
9600502/5/2550394/2013/Lng zo dňa 6.6.2013, právoplatnosť dňa 28.6.2013 -294/2013, 
1236/2015,1789/2016, 204/2016 
4 Na parc.č. C-KN 487, 488/1, 488/2, 489, 490/1, 527 + č.s. 14017 na parc.č.489 : 
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č.EX 1863/13 zo dňa 
25.6.2013, zapísané do KN dňa 26.8.2013, súdny exekútor JUDr.Andrea Ondrejková,Vrútocká 12,821 
04 Bratislava – čz 295/2013, 1236/2015,1789/2016, 204/2016 
4  Na parc.č. C-KN 487, 488/1, 488/2, 489, 490/1, 527 + č.s. 14017 na parc.č.489 : 
Záložné právo pre Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13,974 04 Banská Bystrica č.rozh. 
9600502/5/3592840/2013/Lng zo dňa 26.7.2013 - čz 354/2013, 1236/2015,1789/2016, 204/2016 
4 Na parc.č. C-KN 487, 488/1, 488/2, 489, 490/1, 527 + č.s. 14017 na parc.č. 489 : 
Záložné právo pre Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica 
č.rozh.9600502/5/4799889/2013/Maď zo dňa 24.10.2013 - čz 403/2013, 1236/2015,1789/2016, 
204/2016 
4 Na parc.č. C-KN 487, 488/1, 488/2, 489, 490/1, 527 + č.s. 14017 na parc.č. 489: 
Záložné právo pre Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica č. rozh. 
9600502/5/5303025/2013/Maď zo dňa 27.11.2013 -45/2014 
4 Na parc.č. C-KN 487: 
Záložné právo pre Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica č.rozh. 
9600502/5/5303025/2013/Maď zo dňa 27.11.2013 -45/2014 
4 Na parc.č.C-KN 487, 488/1, 488/2, 489, 490/1, 527: 
Záložné právo pre Daňový úrad Banská Bystrica,Nová 13,974 04 Banská Bystrica č.rozh. 
9600502/5/41934/2014/Maď zo dňa 8.1.2014 - čz 83/2014, 1236/2015, 204/2016 
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4 Na parcely CKN č. 487, 488/1, 488/2, 489, 490/1, 527: 
Záložné právo pre Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13,974 04 Banská Bystrica, č. 
9600502/5/981119/2014/Maď zo dňa 14. 3. 2014- čz 133/2014, 1236/2015, 204/2016 
4 Na parcely CKN č. 487, 488/1, 488/2, 489, 490/1, 527: 
Záložné právo pre pohľadávku Daňový úrad Banská Bystrica, č. 9600502/5/1534536/2014/Maď zo 
dňa 16.4.2014 -čz 278/2014, 1236/2015, 204/2016 
4 Na parcely CKN č. 487, 488/1, 488/2, 489, 490/1, 527+ čs 14017 na par. 489, : 
Záložné právo pre pohľadávku Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 B.Bystrica, 
č.9600502/5/2022448/2014/Maď zo dňa 20.5.2014 /zákaz nakladania s nehnuteľnosťami/ - čz 
327/2014, 1236/2015,1789/2016, 204/2016 
4 Na parc. C KN č. 487, 488/1, 488/2, 489, 490/1, 527+ č.s. 14017 na par. C KN č. 489: 
Záložné právo pre pohľadávku Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, 
rozhod. č. 9600502/5/2951894/2014/Maď zo dňa 19.6.2014 - čz 371/2014,1236/2015,1789/2016, 
204/2016 
4 Na parc. CKN č. 487, 488/1, 488/2, 489, 490/1, 527 + č.s. 14017 na parc. CKN č 489 : 
Záložné právo pre Daňový úrad Banská Bystrica , Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, č. 
9600502/5/3994258/2014/Maď zo dňa 26. 8. 2014 - čz 448/2014, 1236/2015,1789/2016, 
204/2016 
4 Na parc.č. C-KN 487, 488/1, 488/2, 489, 490/1, 527 + č.s. 14017 na parc.č. 489 : 
Záložné právo pre Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica č.rozh. 
9600502/5/4664725/2014/Ivan zo dňa 16.10.2014 -čz 544/2014, 1236/2015,1789/2016, 204/2016 
4 Na parc.č. C-KN 487, 488/1, 488/2, 489, 490/1, 527 + č.s. 14017 na parc.č. 489: 
Záložné právo pre Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica č.rozh. 
9600502/5/5062269/2014-Ivan zo dňa 14.11.5014 - čz 57/2015, 1236/2015,1789/2016, 204/2016 
4 Na parc. C KN č. 487, 488/1, 488/2, 489, 490/1, 527 + č.s. 14017 na parc. C KN č. 489: 
Záložné právo pre pohľadávku Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská 
Bystrica, rozhod. č. OEM-DP-107735/15326/2015-Po zo dňa 28.5.2015 - čz 1087/2015, 
1236/2015,1789/2016, 204/2016 
4 Na parc. C KN č. 487, 488/1, 488/2, 489, 490/1, 527 + č.s. 14017 na parc. C KN č. 489: 
Daňový úrad Banská Bystrica , Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, rozhod. č. 20361004/2015 zo dňa 
11.6.2015 - čz 1088/2015, 1236/2015,1789/2016, čz 204/2016 
4 Na parcely C KN č. 487, 488/1, 488/2, 489, 490/1, 527 + č.s. 14017 na parcele C KN č. 489 : Záložné 
právo pre pohľadávku Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, rozhod. č. 
21221530/2015 zo dňa 11.11.2015 + oprava rozhodnutia zo dňa 13.1.2016 - čz 77/2016,1789/2016, 
204/2016 
 
Iné údaje: 
4  Zápis GP 36648906-249/2013 -1236/2015 
Poznámka: 
        Bez zápisu. 
 
c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia: 
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná znalcom   dňa 18.11. 2016, za vlastníka 
nehnuteľností   bola prítomná p. Ing. Kubeková. 
Fotodokumentácia zhotovená 18.11.2016 
 
d) Porovnanie právnej a technickej dokumentácie so skutočným stavom:   
Nakoľko sa nejedná o stavbu daný údaj je irelevantný. 
 
e) Údaje katastra nehnuteľností: 
Pozemky na parc. KN-C  487, KN-C  488/1, KN-C  488/2, KN-C  527 zapísané na liste vlastníctva číslo 
450, k. ú. Kremnička, obec Banská  Bystrica, okres Banská  Bystrica. Skutkový stav bol zistený  
a porovnaný    s kópiou z katastrálnej mapy. Znalec konštatuje súlad.  
Na oddelenie pozemku p.č. 488/2 a 490/4 je spracovaný a úradne overený GP č. 36648906-249/2013. 
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Údaje sú zaznamenané v katastrálnej mape a zapísané na LV č.450. 
Na oddelenie pozemku p.č. 488/3 je spracovaný a úradne overený GP č. 36648906-48/2016. Údaje  
v katastrálnej mape nezaznamenané a na  LV č.450  nezapísané.  
Za účelom  zriadenia vecného bremena  na priznanie práva vstupu a uloženia inžinierskych sietí – ( 
plynovodná a vodovodná prípojka) na parc. č. 488/1,2, 487, 527 v prospech DUTEC s.r.o. 13.04.2016  
úradne neoverený Geometrický plán č. 43894691-16/2016.  Vecné bremeno v časti Ťarchy na  LV 
č.450  nebolo   zapísané. 
 
 f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia: 
Stavby: 
Nie sú 
Pozemky: 
Pozemky na parc. KN-C  487, KN-C  488/1, KN-C  488/2, KN-C  527 zapísané na liste vlastníctva číslo 
450, k. ú. Kremnička, obec Banská  Bystrica, okres Banská  Bystrica  v spoluvlastníckom  podiele  1/1 .                                                        
 
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: 
Predmetom ohodnotenia nie sú pozemky parc. KN-C č.489 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1825 
m² a parc.  KN-C č.490/1 Ostatné plochy  o výmere 3677 m². 
Predmetom ohodnotenia nie je stavba  súpisné číslo  14017 výrobno-prevádzkový objekt                                                 
na parcele KN-C č. 489 ani  súvisiace stavebné úpravy nachádzajúce sa na hodnotených pozemkoch.                                              
 

2. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
a) Analýza polohy nehnuteľností:  
Hodnotené pozemky sa nachádzajú  mimo zastavaného územia  mesta Banská Bystrica v jej  okrajovej  
časti v katastrálnom území  Kremnička  v blízkosti   cesty vedúcej do  mestskej časti Rakytovce 
a pokračujúcej na obec Badín, resp. vedľa cesty odbočujúcej  do areálu firmy DUTEC s.r.o v smere na 
rýchlostnú komunikáciu E77 vedúcu do Zvolena.   
Pozemky  evidované na parc. KN-C č. 487, KN-C č.488/1, KN-C č.488/2 trvalé trávne porasty  sú 
povrchovo nerovné, neudržiavané,  neupravené s výmoľami,  zarastené kríkmi a stromami. Vedené sú 
v celosti, majú nepravidelný  tvar  a  zo všetkých strán sú oddelené zastavanými inžinierskymi  
a pozemnými stavbami. Pozemky v čase obhliadky  neboli využívané, na niektorých  miestach sú 
vytvárané  nelegálne  čierne skládky komunálneho odpadu. Pôvodné oplotenie pozemku je poškodené. 
Pozemok na parcele KN-C č. 527 Zastavané plochy a nádvoria  predstavuje pozemok na ktorom je 
postavená  nevyužívaná  cestná komunikácia – spevnená plocha spájajúca   cestu vedúcu  do 
Rakytoviec  s odbočujúcou cestou do areálu firmy DUTEC s.r.o.   
Z pohľadu štandardného  napojenia na inžinierske siete sa v danej lokalite nachádzajú rozvody plynu, 
vody a elektriky. Mestská časť Kremnička predstavuje lokalitu s väčšinovou zástavbou rodinnými 
domami. V smere do  centra mesta Banskej Bystrice  je situované sídlisko Radvaň s kompletnou sieťou 
veľkoskladov a predajní ako je hypermarket Tesco, NAY Elektrodom, OBI, pivovar Urpín, sú tu 
čerpacie stanice PHM, výrobné prevádzky Alfa BIO, autosalóny  väčšiny  automobilových značiek 
v meste Banská Bystrica, DEPO   dopravného podniku mesta Banská Bystrica, stredná odborná škola 
stavebná  a je tu pomerne dobre rozvinutá sieť  obchodov a základných služieb. Doprava  v okolí je 
zabezpečená medzimestskou a mestskou  hromadnou dopravou, taxi v dosahu do 10 minút. 
Samotné mesto Banská Bystrica  je krajským mestom  so základnou infraštruktúrou, základnými, 
strednými a vysokými školami, mestskými, okresnými a krajskými úradmi, daňovým úradom, poštami, 
divadlom,  kultúrnymi a zdravotnými zariadeniami a službami  primeranými krajskému mestu vrátane 
železničnej dopravy. Nezamestnanosť v meste  Banská Bystrica  je nižšia ako 10%. 
 

b) Analýza využitia nehnuteľností: 
Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia  a v súčasnosti sú nevyužité. Podľa informácií 
získaných z nahliadnutia „Zadanie  územného plánu  Mesta Banská Bystrica“ v územnoplánovacej 
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dokumentácie, ktorú tvorí Územný plán  aglomerácie Banská Bystrica (ÚPN-A) schválený vládou SSR č. 
262/1976 zo dňa 15. Septembra  1976 a ktorý je  aktualizovaný zmenami a doplnkami a je platným  
územno-plánovacím dokumentom, podľa ktorého je  koordinovaná akákoľvek investičná činnosť na  
území mesta Banská Bystrica. Územným plánom  sú vytvorené predpoklady  pre trvalý súlad všetkých 
činností v území.  ÚPN - A  nerieši  výhľadové  využitie  pozemku v lokalite kde sa hodnotené pozemky 
nachádzajú.  
 

  c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: 
Pozemky  sú zaťažené  ťarchami  a  na LV č.450 sú vyznačené plomby: 
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 521/2016 

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 1428/2016 

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 4526/2016 

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 5124/2016 
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 5703/2016 

2.1 POZEMKY 

2.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

2.1.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 

2.1.1.1.1 Pozemky evidované na parc. KN-C č. 487, KN-C č. 488/1, KN-C č. 488/2, KN-C č. 527 
zapísané na  LV č. 450 v k.ú. Kremnička, obec   Banská Bystrica 

POPIS 

Všeobecná  situácia: 
Hodnotené pozemky sú polohovo a výškovo neupravené, neudržiavané, nachádzajúce sa mimo 
zastavaného územia  mesta Banská Bystrica v katastrálnom území Kremnička, situované v jej 
okrajovej juhozápadnej časti neďaleko  krematória. Pozemky sú v blízkosti cestných komunikácií 
vedúcich do mestskej časti Rakytovce resp.  cesty odbočujúcej do areálu firmy DUTEC s.r.o.   
Intenzita využitia:  
Pozemky evidované na parc. KN-C č.487, KN-C č.488/1, KN-C č. 488/2, zapísané na LV č.450 ako druh 
pozemku trvalé trávne plochy  boli v čase obhliadky neudržiavané  a nevyužité, na  niektorých  
miestach s nelegálnymi skládkami  komunálneho odpadu. Pozemok na parc.  KN-C č. 527 zastavané 
plochy a nádvoria je zastavaný inžinierskou stavbou, bývalou cestou  spájajúcou  komunikáciu vedúcu 
do Rakytoviec a cestu odbočujúcu do areálu firmy DUTEC s.r.o. . V súčasnosti predstavuje nevyužitú 
spevnenú plochu. 
 Dopravné spojenie s obcou:  
Pozemky  sú situované za  miestnou  mestskou časťou Kremnička v smere na Rakytovce  a obec Badín. 
Dostupné  sú mestskou hromadnou aj medzimestskou dopravou. Zastávka sa  nachádza  v neďalekej 
vzdialenosti a priame  spojenie do blízkosti centra mesta autobusom  trvá cca 15 minút.  
Obchodná alebo priemyselná poloha:  
Jedná sa o okrajovú zónu  na hranici  zastavaného územia obce, v časti obce pomerne dobre dostupnej  
od základnej občianskej a obchodnej vybavenosti, nachádzajúcej sa  na  neďalekom obytnom sídlisku  
Radvaň a mestskej časti Kremnička. 
Vybavenie pozemku:   
V mieste je možnosť napojenia sa na všetky inžinierske siete zavedené v Kremničke. V lokalite je   
dobrá vybavenosť, je tu miestny rozvod vody, možnosť napojenia  na elektrickú  energiu  a rozvodnú  
sieť zemného plynu. 
Povyšujúce a ponižujúce faktory:  
V mieste nachádzajúcich sa nehnuteľností je v súčasnosti záujem o kúpu podobných nehnuteľností 
s ponukou v rovnováhe. Je tu pomerne dobrá infraštruktúra týkajúca sa dopravy. Pozemky sú mimo 
zastavaného územia mesta, územný plán mesta Banská Bystrica  výhľadovo nepočíta s rozšírením 
stavebnej činnosti.   S prihliadnutím na uvedené skutočnosti s povyšujúcim faktorom neuvažujem. Z 
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dôvodu polohy a umiestnenia pozemkov,  ich  súčasného stavu a nevykonávanej ani  základnej úpravy 
a údržby s prihliadnutím na výhľadové využitie v zmysle platného územného plánu je použitý   
ponižujúci koeficient  v hodnote 0,80. 
 

  Druh pozemku Vzorec 
Spolu 

výmera [m2] 
Podiel Výmera [m2] 

487 trvalý tráv. porast 1811 1811,00 1/1 1811,00 

488/1 trvalý tráv. porast  2853            2853,00 1/1 2853,00 

488/2 trvalý tráv. porast 304 304,00 1/1 304,00 

527 zastavané plochy a nádvoria 303  303,00 1/1 303,00 

Spolu 
výmera       5 271,00 

 
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 

1,00 

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 

3. obytná alebo rekreačná poloha 1,00 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

3. dobrá vybavenosť (napríklad: miestne rozvody vody, elektriny, zemného 
plynu) 

1,20 

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 = 1,00 * 1,00 * 1,00 * 1,00 * 1,20 * 1,00 * 0,80 0,9600 

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 26,56 €/m2 * 0,9600 25,50 €/m2 

Všeobecná hodnota pozemku VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 5 271,00 m2 * 25,50 €/m2 134 410,50 € 

 

VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH 
 

Názov 
Všeobecná hodnota 

pozemku v celosti [€] 

parcela č. 487 46 180,50 

parcela č. 488/1 72 751,50 

parcela č. 488/2 7 752,00 

parcela č. 527 7 726,50 

Spolu 134 410,50 
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III. ZÁVER 

1. OTÁZKY A ODPOVEDE 

 
Znaleckou úlohou bolo stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov na parc. KN-C č. 487, KN-C č. 488/1, 
KN-C č. 488/2, KN-C č. 527 evidovaných na LV č. 450, k.ú. Kremnička,  obec Banská  Bystrica pre účely  
dobrovoľnej dražby v znení neskorších predpisov bez DPH aj vrátane DPH.   
 

Všeobecná hodnota nehnuteľností   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 25. 11. 
2016. Cena je v zmysle § 2 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. stanovená  vrátane dane z pridanej 
hodnoty. 
 

 

2. VŠEOBECNÁ HODNOTA 

Všeobecná hodnota majetku  podľa § 2 odsek g) vyhlášky  492/2004 Z.z. je výsledná objektivizovaná 
hodnota majetku, ktorá je znaleckým odhadom najpravdepodobnejšej  ceny  hodnoteného majetku ku 
dňu ohodnotenia v danom mieste a čase, ktorú by tento mal  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; obvykle vrátane 
dane z pridanej hodnoty. 
 
Rekapitulácia: 
Stavby: 
Pozemky: 
Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie:  134 410,50 € 
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie 
 

3. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby  

Pozemky  
Pozemky evidované na parc. KN-C č.487, KN-C č.488/1, KN-C č. 488/2, KN-C č. 527 
zapísané na  LV č. 450 v k.ú. Kremnička, obec   Banská Bystrica - parc. č. 487  (1 811 
m2) 

46 180,50 

Pozemky evidované na parc. KN-C č.487, KN-C č.488/1, KN-C č. 488/2, KN-C č. 527 
zapísané na  LV č. 450 v k.ú. Kremnička, obec   Banská Bystrica - parc. č. 488/1  (2 
853 m2) 

72 751,50 

Pozemky evidované na parc. KN-C č.487, KN-C č.488/1, KN-C č. 488/2, KN-C č. 527 
zapísané na  LV č. 450 v k.ú. Kremnička, obec   Banská Bystrica - parc. č. 488/2  (304 
m2) 

7 752,00 

Pozemky evidované na parc. KN-C č.487, KN-C č.488/1, KN-C č. 488/2, KN-C č. 527 
zapísané na  LV č. 450 v k.ú. Kremnička, obec   Banská Bystrica - parc. č. 527  (303 
m2) 

7 726,50 

Spolu VŠH  134 410,50 

Zaokrúhlená VŠH spolu  134 000,00 

 
Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu:  134 000,00 € 
Slovom: Jedenstotridsaťštyritisíc Eur 
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4. MIMORIADNE RIZIKÁ 
 

V danej lokalite neboli zistené riziká, ktoré by nejakým spôsobom vplývali na využívanie tunajších 
nehnuteľností. Hodnotené pozemky  boli počas výstavby areálu DUTEC s.r.o. využívané ako dočasná 
skládka a v súčasnosti vyžadujú rozsiahlejšie terénne úpravy, vrátane likvidácie vznikajúcich  
nelegálnych skládok komunálneho odpadu. 
 
 
 
 
 
V Banská Bystrica    
dňa 25.11.2016 Ing. Ivan Širka 
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IV. PRÍLOHY 
 
 

1. Písomná objednávka zadávateľa z 08.11. 2016 1 x A4 
2. Aktuálne kópie výpisu zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností- informatívne výpisy 
vytvorené cez verejne prístupný portál podľa výpisov z listov vlastníctva č.450 k.ú. Kremnička  
vyhotovených dňa  08.11. 2016  2 x A4   
3. Aktuálna kópia výpisu zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností - informatívna 
kópia  katastrálnej mapy, vytvorená cez verejne prístupný katastrálny portál vyhotovená dňa  
09.11.2016  1 x A4 
4. Územný plán mesta Banská Bystrica – grafická časť výhľadového využitia  územia  2 x A4 
5. Kópia  katastrálnej mapy  na parcelu 488/1-2,527,487 vystavená katastrálnym odborom  Okresný 
úrad Banská Bystrica 18.04.2016  1 x A4 
6. Rekapitulácia nehnuteľnosti z miestnej obhliadky    1xA4 
7. Geometrický plán GP 36648906-249/2013 na oddelenie pozemku p.č. 488/2 a 490/4       3 x A4   
8. Geometrický plán GP 36648906-48/2016 na oddelenie pozemku p.č. 488/3                          3 x A4   
9.Geometrický plán bez úradného overenia číslo  GP 43894691-16/ 2016  na vyznačenie vecného  
bremena na priznanie práva vstupu a uloženia  inžinierskych sietí  spracovaného 13.04.2016  SGS 
Technololgy s.r.o.                3 x A4   
10.  Fotodokumentácia      2 x A4 
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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 30/2016  znaleckého denníka č. 1/2016. 
  
Znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu č. 
30/2016. 
 
 
 
  
 
V  Banskej  Bystrici  
dňa 25.11. 2016                                                                                                                                                                                                         
 
 
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                     Ing. Ivan  Širka 
 

 
 


