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I. ÚVOD 

 
1. Úloha znalca: 
Podľa objednávky zo dňa 11.07.2019 je znaleckou úlohou stanoviť všeobecnú hodnotu rodinného domu č.s. 
2488 s príslušenstvom a pozemkami  parcely KN č. 6067, 6080 v k.ú. Stará Turá, obec Stará Turá, okres Nové 
Mesto nad Váhom.   

 
2. Účel znaleckého posudku: speňaženie majetku  podliehajúci konkurzu dobrovoľnou dražbou 

 
3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný: 22.07.2019 
      (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu) 
 
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 22.07.2019 
 
5. Podklady na vypracovanie posudku: 

 
a) Podklady dodané zadávateľom: 
 Potvrdenie o veku stavby, vydalo Mesto Stará Turá dňa 03.07.2007 (kópia) 
 Pôdorys rodinného domu - vykurovanie (kópia) 

   
b) Podklady získané znalcom: 
 Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.  430 k.ú. Stará Turá zo dňa 26.07.2019, vytvorený cez 

katastrálny portál 
 Informatívna kópia z katastrálnej mapy k.ú. Stará Turá zo dňa 26.07.2019, vytvorená cez katastrálny 

portál 
 Zameranie a overenie skutkového stavu 
 Fotodokumentácia 
 Údaje z internetu www.reality.sk; www.topreality.sk; wwwtrh.sk; www.nehnuteľnosti.sk; www.nbs.sk; 

www.upsvar.sk 
 
6. Použité právne predpisy a literatúra: 
 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej 

hodnoty. 
 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v platnom znení. 
 Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 

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

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

 Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva 
zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny 
zákon) 

 Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a 
stavebných prác výrobnej povahy (použitá výlučne na zatriedenie do klasifikácie podľa použitého 
katalógu rozpočtových ukazovateľov). 

 Vyhláška č. 323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia stavieb 
 Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 
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 STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov. 
 Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská 

univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3 
 
7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov: 

 
a)  Definície pojmov 
Všeobecná hodnota (VŠH) 
Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá  je znaleckým 
odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v 
podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou 
informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.  
Výsledkom stanovenia je všeobecná hodnota na úrovni s daňou z pridanej hodnoty. 
 
Východisková hodnota stavieb (VH) 
Východisková hodnota stavieb je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možno hodnotenú stavbu 
nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty.  
 
Technická hodnota stavieb (TH) 
Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu zodpovedajúcu výške 
opotrebovania. 
 
b)  Definície použitých postupov 
Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb  
Na stanovenie východiskovej hodnoty sú použité rozpočtové ukazovatele publikované v Metodike výpočtu 
všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Koeficient cenovej úrovne je podľa 
posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 1. štvrťrok 2019. 
 
Pri stanovení technickej hodnoty je miera opotrebenia stavby určená lineárnou  metódou. 
 
Stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb  
Na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb sa používajú metódy: 
 Metóda porovnávania (Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor aspoň 

troch nehnuteľností a stavieb. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (obstavaný priestor, 
zastavaná plocha, podlahová plocha, dĺžka, kus a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných 
objektov a ohodnocovaného objektu),  

 Kombinovaná metóda (Len stavby schopné dosahovať výnos formou prenájmu. Princíp metódy je 
založený na váženom priemere výnosovej a technickej hodnoty stavieb. Výnosová hodnota stavieb sa 
vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia alebo 
kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo obmedzeného obdobia s následným 
predajom), 

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

 
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov 
Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa používajú metódy: 
 Metóda porovnávania (Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor aspoň 

troch pozemkov. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (1 m2 pozemku) s prihliadnutím na 
odlišnosti porovnávaných pozemkov a ohodnocovaného pozemku), 

 Výnosová metóda (Len pozemky schopné dosahovať výnos. Výnosová hodnota pozemkov sa vypočíta 
kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia), 
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 Metóda polohovej diferenciácie (Princíp metódy je založený na určení hodnoty koeficientu polohovej 
diferenciácie, ktorý sa uplatní na východiskovú hodnotu pozemkov). 

 
8. Osobitné požiadavky zadávateľa: 
Neboli vznesené. 

II. POSUDOK 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

 
a) Výber použitej metódy: 
Pri ohodnotení boli použité metodické postupy uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.  
 
Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb: 
Použitá je metóda polohovej diferenciácie. Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej 
hodnoty nie je možné, pretože stavba (rodinný dom s.č. 2488) nie je schopná dosahovať primeraný výnos 
formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať kombináciu. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej 
hodnoty je vylúčená z dôvodu nedostatku relevantných podkladov pre danú lokalitu a typ stavby.  
 
Metóda polohovej diferenciácie 
Metóda vychádza zo základného vzťahu:  
VŠHS = TH * kPD  [€], 
kde: TH  – technická hodnota stavieb na úrovni bez DPH, 
 kPD  – koeficient polohovej diferenciácie, ktorý vyjadruje pomer medzi technickou hodnotou  

    a všeobecnou hodnotou (na úrovni s DPH) 
 
Na určenie koeficientu polohovej diferenciácie boli použité metodické postupy obsiahnuté v metodike USI. 
Princíp je založený na určení hodnoty priemerného koeficientu predajnosti v nadväznosti na lokalitu a druh 
nehnuteľností, z ktorého sa určia čiastkové koeficienty pre jednotlivé kvalitatívne triedy. Použité priemerné 
koeficienty polohovej diferenciácie vychádzajú z odborných skúseností. Následne je hodnotením viacerých 
polohových kritérií (zatriedením do kvalitatívnych tried) objektivizovaná priemerná hodnota koeficientu 
polohovej diferenciácie na výslednú, platnú pre konkrétnu hodnotenú nehnuteľnosť. Pri objektivizácii má 
každé polohové kritérium určený svoj vplyv na hodnotu (váhu).  
 
Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov: 
Použitá je metóda polohovej diferenciácie. Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej 
hodnoty nie je možné, pretože nehnuteľnosť (pozemky parcely KN č. 6067, 6080) nie je schopná dosahovať 
primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať kombináciu. Porovnávacia metóda 
stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená z dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu a typ 
nehnuteľnosti.  
 
Metóda polohovej diferenciácie pre pozemky vychádza zo základného vzťahu: 
VŠHPOZ = M * (VHMJ  * kPD) [€], 
 
kde M  - počet merných jednotiek (výmera pozemku), 
 VHMJ   - východisková hodnota na 1 m2 pozemku 
 kPD  - koeficient polohovej diferenciácie 
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b) Vlastnícke a evidenčné údaje :         
Nehnuteľnosti sú v katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č. 430 v k.ú. Stará Turá 
V popisných údajoch katastra sú nehnuteľnosti evidované nasledovne 
 
A. Majetková podstata: 
Parcely registra "C" 
parc. č. 6067  zastavané plochy a nádvoria o výmere 295 m2 
spôsob využívania pozemku: 15  umiestnenie pozemku: 1 
 
parc. č. 6080  zastavané plochy a nádvoria o výmere 711 m2 
spôsob využívania pozemku: 18  umiestnenie pozemku: 1 
 
Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 
 15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom 

18 - Pozemok, na ktorom je dvor 
Umiestnenie pozemku: 
 1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 
 
Stavby 
Rodinný dom č.s. 2488 na parc. č. 6067 
 
B. Vlastníci: 
Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
1 Michalcová Soňa r. Dichová, Súš 2488, Stará Turá, PSČ 916 01, SR 
 Dátum narodenia:  26.07.1960 

spoluvlastnícky podiel 1/1 
Titul nadobudnutia: Darovacia zmluva a zmluva o vec. bremene V 1606/2005 - VZ 519/05 
Titul nadobudnutia: Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 23.3,2016, Z 1091/16 - zm.č. 821/16 
 
C. Ťarchy: 
1 Vklad záložného práva v prospech oin s.r.o., Metodova 1316/37, Nitra 949 01, IČO: 50137921 na 
 rodinný dom súp.č.2488 na parc.6067, parc.č.6067, parc.6080 - V 3246/2007 - VZ 77/2008, zm.č. 
 487/14, zm.č. 821/16 
 
Iné údaje: 
Bez zápisu. 
 
c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia: 
 Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 22.07.2019 za účasti vlastníčky 
 Zameranie vykonané dňa 22.07.2019 
 Fotodokumentácia vyhotovená dňa 22.07.2019 
 
d) Technická dokumentácia: 
 Zadávateľom bol poskytnutý pôdorys prízemia (vykurovanie) rodinného domu.  
 Skutkový stav bol overený meraním a zistené rozmery boli znalcom zapísané v poskytnutom pôdoryse. 

Poskytnutý pôdorys domu je v súlade so skutočným stavom. 
 Začiatok užívania rodinného domu je na základe predloženého potvrdenia stanovený na rok 1800.  
 
e) Údaje katastra nehnuteľností: 
Poskytnuté, prípadne znalcom získané údaje z katastra nehnuteľností boli porovnané so skutočným stavom.  
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Zistené skutočnosti: 
 Rodinný dom s.č. 2488 na pozemku parcela KN č. 6067 je v popisných údajoch katastra nehnuteľností 

evidovaný v súlade so skutočným stavom. 
 Pôdorys rodinného domu v grafických údajoch katastra nehnuteľností (kópii z katastrálnej mapy) nie je 

zakreslený v súlade so skutočným stavom. V katastrálnej mape je pôdorys domu v tvare písmena "U" (bez 
priestoru skladu, kotolne, skladu paliva). Skutočný pôdorys rodinného domu je zakreslený v prílohe 
znaleckého posudku, ide o štvorec s vnútorným otvoreným nádvorím (átriom). 

 Miestna cestná komunikácia  v lokalite sa nachádza na pozemku parcela KN č. 6010/12 (LV č. 1, vlastník 
Mesto Stará Turá). Pozemok parcela KN č. 6067 (na ktorom sa nachádza rodinný dom s.č. 2488) je z 
miestnej komunikácie prístupný cez pozemok parcela KN č. 6010/6 (ku pozemku nie je  na liste vlastníctva 
evidovaný právny vzťah), príslušná časť pozemku je v evidencii parciel registra "E" evidovaná ako parcela 
E č. 6080 (LV č. 8397, v správe Slovenského pozemkového fondu). Prístup ku domu ďalej vedie cez 
pozemok parcela KN č. 6080 (LV č. 8397, ide o súčasť ohodnotenia), pozemok parcela KN č. 5381/5 (LV č.  
7485, vlastník Slovenská republika v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p.) a pozemok 
parcela KN č. 6066 (LV č. 8523, v správe Slovenského pozemkového fondu). Vlastníčka rodinného domu 
s.č. 2488 tak nemá v súčasnom právnom stave vysporiadaný prístup z miestnej cestnej komunikácie.  

 V kópii z katastrálnej  mapy je na pozemku parcela KN č. 6080 evidovaná stavba. V čase obhliadky sa na 
pozemku žiadna stavba nenachádzala. 

 Podľa mapových podkladov sa na pozemku parcela KN č. 5381/5 nachádza koryto vodného toku. V čase 
obhliadky sa na predmetnom pozemku vodný tok nenachádzal. 

 Na liste vlastníctva č. 430 je v časti "C - ťarchy" uvedený vklad záložného práva v prospech inej právnickej 
osoby. 

 
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia: 
Stavby: 
 Rodinný dom č.s. 2488 na parc. č. 6067 
 Príslušenstvo na parc. č. 6067 (oplotenie, vonkajšie úpravy) 
Pozemky: 
 parc. č. 6067, 6080 
 
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: 
Neboli zistené. 
 

2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ 
HODNOTY 

2.1 RODINNÉ DOMY 

2.1.1 Rodinný dom s.č. 2488 na parc.č. 6067 
 
POPIS STAVBY 
 

Rodinný dom s.č. 2488 (k.ú. Stará Turá, miestna časť Súš) je čiastočne (zadnou fasádou 
v hospodárskej časti domu) pristavený ku rodinnému domu s.č. 2487 (LV č. 7288) na pozemku parcela KN č. 
6068. Rodinný dom s.č. 2488 je tak súčasťou samostatne stojaceho dvojdomu.  

  V rodinnom dome s jedným nadzemným podlažím (dom nie je podpivničený) sa nachádza jedna 
bytová jednotka s príslušenstvom. Podľa dostupných informácií je rodinný dom užívaný od roku 1800. 
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Zatriedenie podľa  KS:      1110  Jednobytové budovy 
Zatriedenie podľa  JKSO:  803 621  Jednobytové dvojdomy 

zvislá nosná konštrukcia murovaná z tehál, tvárnic, blokov 
 

Popis lokality rodinného domu 
 Rodinný dom s.č. 2488 sa nachádza v miestnej časti Súš  v meste  Stará Turá. Rodinný dom sa 
nachádza v oblasti s pôvodnou kopaničiarskou zástavbou (v minulosti išlo o samostatné poľnohospodárske 
usadlosti), čomu zodpovedá i dispozičné usporiadanie priestorov v dome.  
 Rodinný dom je z cestnej komunikácie v miestnej časti prístupný cez pozemky, ktoré sú v správe 
Slovenského pozemkového fondu (po pôvodných zosnulých vlastníkoch nebolo vykonané dedičské konanie) 
a cez pozemok (pôvodné koryto vodného toku) v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku (podľa 
vlastníčky domu sa v minulosti v lokalite nachádzal mlyn). 
 Rodinný dom s.č. 2488 je od centrálnej časti mesta Stará Turá vzdialený 5,0 km. V centrálnej časti 
a jej okolí sa nachádza kompletná občianska vybavenosť (školské a predškolské zariadenia, obchodné 
zariadenia, zdravotnícke zariadenia, služby pre obyvateľstvo a podobne). Okresné mesto Nové Mesto nad 
Váhom je vzdialené do 17 km. 
 Miestna časť je dostupná autobusovou dopravou. Autobusová zástavka je od rodinného domu 
vzdialená 50 metrov. Priamo v okolí domu sa nenachádza žiadna občianska vybavenosť. 
 V mieste rodinného domu sú vyhotovené rozvody len elektrickej energie. Zásobovanie vodou 
rodinného domu je zabezpečené rozvodným potrubím z lokálneho vodného zdroja, dom je odkanalizovaný 
do žumpy na pozemku parcela KN č. 6067.  
 

Popis dispozičného riešenia rodinného domu  
 Dispozícia rodinného domu zodpovedá deklarovanej dobe začiatku a spôsobu jeho užívania. 
Priestory v rodinnom dome sú rozdelené na obytnú časť (dve izby, kuchyňa, kúpeľňa) a hospodársku časť 
(skladové priestory, kotolňa). Na základe porovnania stavu evidencie katastra nehnuteľností (kópie 
z katastrálnej mapy) so skutočným stavom je konštatované, že priestory  skladu paliva, kotolne a jedného 
skladu boli pristavené v neskoršom období.   
 Priestory domu sú prístupné z nekrytého nádvoria, z nádvoria je prístupná i kúpeľňa. Vstup do domu 
je (cez chodbu) v južnej fasáde domu. Z krytej vstupnej chodby je prístupné nekryté nádvorie. Okná obytných 
miestností v dome sú orientované na juh (jedna izba) a na západ (jedna izba). Okno v kuchyni je orientované 
na západ. 
 

Technické riešenie: 
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia bez izolácie 
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (nepálená tehla, plná pálená tehla) v skladobnej 
hrúbke nad 50 do 60cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM) 
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové 
- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové 
obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, 
záveterné lišty 
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné a vápenno-cementové hladké 
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené 
- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - dvojité rámové (von a dnu otvárané) 
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a 
podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba 
- Vybavenie kuchýň - plynový sporák, sporák na propán-bután;  - sporák na tuhé palivo;  - drezové umývadlo 
oceľové smaltované;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) 
- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; vodovodné batérie - ostatné; záchod - splachovací bez 
umývadla 
- Ostatné vybavenie - vráta garážové - rámové s výplňou 
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- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a 
vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá;  - lokálne - na tuhé 
palivá obyčajné 
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej 
vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním 
- Vnútorné rozvody kanalizácie - liatinové  a kameninové potrubie 
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač - s 
poistkami 
 
POPIS PODLAŽÍ 
1. Nadzemné podlažie 
 

Prvé nadzemné podlažie domu je rozdelené na obytnú časť (dve izby, kuchyňa, kúpeľňa) 
a hospodársku časť (skladové priestory, kotolňa). Vstup do podlažia vedie cez krytú chodbu. Prevažná časť 
miestností v podlaží je prístupná z nekrytého nádvoria, čo nie je vhodné riešenie hlavne pri vstupe do kúpeľne 
a do izby (cez sklad) v zadnej časti podlažia.  

Okná obytných miestností v podlaží sú orientované na juh a na západ. V podlaží sa nachádzajú 
rozvody ústredného kúrenia (oceľové panelové radiátory (v oboch izbách, kúpeľni a kuchyni). V podlaží sú 
ďalej vyhotovené rozvody elektrickej energie, teplej a studenej vody, kanalizácie. V kuchyni je ďalej osadený 
sporák na drevo, v oboch izbách sa nachádzajú oceľové piecky na drevo. 
 
Popis miestností podlažia: 
 Kuchyňa: podlaha z PVC (na drevenej palubovke). V kuchyni je osadená linka vyrobená z materiálov na 

základe drevnej hmoty s oceľovým smaltovaným drezovým umývadlom. V kuchyni je osadený sporák na 
plyn a sporák na tuhé palivo. V kuchyni je drevený strop s priznanými trámami. Z kuchyne je prístupná 
jedna izba. 

 Izba 1: podlaha z drevenej palubovky s bytovou textíliou. V izbe je stropná konštrukcia so spodným 
záklopom. Okná izby sú orientované na juh, v izbe sa nachádza oceľová pec na drevo. 

 Kúpeľňa: podlaha z cementového poteru. V miestnosti sa nachádza oceľová smaltovaná vaňa, WC misa.  
 Izba 2: podlaha z drevenej palubovky s bytovou textíliou. V izbe je stropná konštrukcia s priznanými 

trámami. Okná izby sú orientované na západ, v izbe sa nachádza oceľová pec na drevo. 
 Kotolňa: podlaha z cementového poteru. V miestnosti sa nachádza kotol na tuhé palivo a zásobníkový 

ohrievač vody. 
 Sklady: podlaha z cementového poteru, v časti miestností bola pôvodná konštrukcia podláh odstránená. 

V skladoch je drevená trámová stropná konštrukcia, v  domu je strop z valených klenieb do oceľových 
nosníkov. 

 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 803 6 Domy rodinné jednobytové 
KS: 111 0 Jednobytové budovy 
 
MERNÉ JEDNOTKY 
 

Podlažie Začiatok užívania Výpočet zastavanej plochy ZP [m2] kZP 
1. NP 1800 17,85*15,50-6,08*5,24 244,82 120/244,82=0,490 
 
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zásad uvedených v 
použitom katalógu. 
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1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 
 

Bod Položka Hodnota Pošk. Výsled. 
2 Základy    

 2.1.b betónové - objekt bez podzemného podlažia bez izolácie 865 0 865,0 
4 Murivo    

 4.2.b murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v 
skladobnej hrúbke nad 50 do 60cm 1150 0 1150,0 

5 Deliace konštrukcie    
 5.1 tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) 160 0 160,0 

6 Vnútorné omietky    
 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené 400 15 340,0 

7 Stropy    
 7.1.b s rovným podhľadom drevené trámové 760 15 646,0 

8 Krovy    
 8.3 väznicové sedlové, manzardové 575 0 575,0 

10 Krytiny strechy na krove    
 10.2.c pálené a betónové škridlové obyčajné jednodrážkové 535 10 481,5 

12 Klampiarske konštrukcie strechy    
 12.2.b z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty 55 50 27,5 

14 Fasádne omietky    
 14.1.c vápenné a vápenno-cementové hladké  nad 2/3 180 50 90 

17 Dvere    
 17.4 rámové s výplňou 515 0 515,0 

18 Okná    
 18.4 dvojité rámové (von a dnu otvárané) 380 0 380,0 

22 Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)    
 22.8 palubovky, dosky, xylolit 185 0 185,0 

23 Dlažby a podlahy ost. miestností    
 23.6 cementový poter, tehlová dlažba 50 65 17,5 

24 Ústredné vykurovanie     

 24.1.b teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - 
oceľ. a vykurovacie panely 480 50 240,0 

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)    
 25.2 svetelná 155 0 155,0 

30 Rozvod vody    

 30.1.a z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z 
centrálneho zdroja 55 0 55,0 

 Spolu 6500    5882,5 
 
Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 
 
32 Vráta garážové    

 32.3 rámové s výplňou (1 ks) 75 0 75,0 
33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika    

 33.1 liatinové  a kameninové potrubie (1 ks) 25 0 25,0 
34 Zdroj teplej vody    
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 34.1 zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný 
s ústredným vykurovaním (1 ks) 65 0 65,0 

35 Zdroj vykurovania    
 35.1.b kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá (1 ks) 90 0 90,0 
 35.2.e lokálne - na tuhé palivá obyčajné (2 ks) 40 0 40,0 

36 Vybavenie kuchyne alebo práčovne    
 36.3 plynový sporák, sporák na propán-bután (1 ks) 50 0 50,0 
 36.4 sporák na tuhé palivo (1 ks) 20 0 20,0 
 36.8 drezové umývadlo oceľové smaltované (1 ks) 15 0 15,0 

 36.11 kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter 
rozvinutej šírky) (1.8 bm) 99 0 99,0 

37 Vnútorné vybavenie    
 37.2 vaňa oceľová smaltovaná (1 ks) 30 0 30,0 

38 Vodovodné batérie    
 38.4 ostatné (2 ks) 30 0 30,0 

39 Záchod    
 39.3 splachovací bez umývadla (1 ks) 25 0 25,0 

45 Elektrický rozvádzač    
 45.2 s poistkami (1 ks) 145 0 145,0 

 Spolu 709    709,0 
Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia: 
 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,535 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
 

Podlažie 
Výpočet RU na m2 ZP 

nepoškodeného 
podlažia 

Výpočet RU na m2 ZP 
poškodeného podlažia 

Hodnota RU 
nepoškodeného 
podlažia [€/m2] 

Hodnota RU 
poškodeného 

podlažia [€/m2] 

1. NP (6500 + 709 * 
0,490)/30,1260 

(5882,5 + 709 * 
0,490)/30,1260 227,29 206,80 

 
TECHNICKÝ STAV 
 
Začiatok užívania rodinného domu je na základe potvrdenia (vydalo Mesto Stará Turá) stanovený rok 1800. 
Dom je zhoršenom technickom stave (poškodené povrchové úpravy, povrchové úpravy podláh, absencia 
prevažnej časti klampiarskych konštrukcií strechy). Dispozičné usporiadanie priestorov v rodinnom dome 
zodpovedá obdobia začiatku jeho užívania, pre súčasné požiadavky nie je vyhovujúce (pre ďalšie využívania 
rodinného domu na obytné účely je potrebná úprava dispozície), rovnako podpriemerné (pre trvalé obytné 
účely) je i vybavenie domu.  V čase obhliadky bol rodinný dom užívaný. Vzhľadom na uvádzaný vek domu a 
jeho technický stav v dobe obhliadky bude jeho opotrebenie vypočítané kubickou metódou. 
 

Prvok dlhodobej 
životnosti (1) 

Podiel zo stavby 
celkom [%] (2) 

Podiel na súčte PDŽ 
[%] (3) 

Stav pri 
prehliadke [%] (4) (3)*(4)/100 [%] 

Základy 13,12 25,47 50 12,74 
Murivo 19,87 38,57 25 9,64 
Stropy 9,80 19,03 20 3,81 
Schodisko 0,00 0,00 0 0,00 
Krov 8,72 16,93 20 3,39 
Súčet 51,51   29,58 
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Základná životnosť stavby: 150 rokov 
Stav prvkov dlhodobej životnosti: 29,58 % 

Základná zostatková životnosť: TT = 
V
2 = 

219
2  ≈ 110 rokov 

Zostatková životnosť: T = 29,58 % z 110 rokov ≈ 33 rokov 
Predpokladaná životnosť: Z = V + T = 219 + 33 = 252 rokov 
 

Podlažie Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 
1. NP 1800 219 33 252 86,90 13,10 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 
Východisková hodnota 227,29 €/m2*244,82 m2*2,535*1,00 141 060,42 
Východisková hodnota poškodeného podlažia 206,80 €/m2*244,82 m2*2,535*1,00 128 343,95 
Technická hodnota 13,10% z 128 343,95 16 813,06 

 
Poškodenosť stavby: ( 141 060,42€ -   128 343,95€) /  141 060,42€ * 100 % = 9,01% 

2.2 PRÍSLUŠENSTVO 

2.2.1 Oplotenie 
 
Oplotenie predzáhradky rodinného domu (pred jeho západnou fasádou) je z oceľového pozinkovaného 
pletiva na oceľových stĺpikoch s betónovými pätkami. Vyhotovenie oplotení je odhadnuté na rok 1975. 
 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 815 2 Oplotenie 
KS: 2ex Inžinierske stavby 
 
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Pol. č. Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 
1. Základy vrátane zemných prác:    

   okolo stĺpikov oceľových, betónových alebo 
drevených 16,00m 170 5,64 €/m 

 Spolu:   5,64 €/m 
3. Výplň plotu:    

   zo strojového pletiva na oceľové alebo 
betónové stĺpiky 25,60m2 380 12,61 €/m 

 
Dĺžka plotu:    3,5+12,5 = 16,00 m 
Pohľadová plocha výplne:    16*1,60 = 25,60 m2 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   kCU = 2,535 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
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TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 
Oplotenie 1975 44 6 50 88,00 12,00 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 
Východisková hodnota (16,00m * 5,64 €/m + 25,60m2 * 12,61 €/m2) * 2,535 * 1,00 1 047,10 
Technická hodnota 12,00 % z 1 047,10 € 125,65 

2.2.2 Prípojka kanalizácie 
 
Prípojka kanalizácie z domu do žumpy. Začiatok užívania je odhadnutý na rok 1975. 
 
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.a) Prípojka kanalizácie DN 125 mm 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   920/30,1260 = 30,54 €/bm 
Počet merných jednotiek:   2,5 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,535 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 
Prípojka kanalizácie 1975 44 16 60 73,33 26,67 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 
Východisková hodnota 2,5 bm * 30,54 €/bm * 2,535 * 1,00 193,55 
Technická hodnota 26,67 % z 193,55 € 51,62 
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2.2.3 Žumpa na parc.č. 6067 
 
Betónová konštrukcia žumpy na pozemku parcela KN č. 6067 sa nachádza v priestore predzáhradky pred 
západnou fasádou domu. Začiatok užívania je odhadnutý na rok 1975. 
 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 827 2 Kanalizácia  
Kód KS: 2223 Miestne kanalizácie 
 
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2) 
Bod: 2.5. Žumpa - betónová monolitická aj montovaná (JKSO 814 11) 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   3250/30,1260 = 107,88 €/m3 OP 
Počet merných jednotiek:   5 m3 OP 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,535 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 
Žumpa na parc.č. 6067 1975 44 6 50 88,00 12,00 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 
Východisková hodnota 5 m3 OP * 107,88 €/m3 OP * 2,535 * 1,00 1 367,38 
Technická hodnota 12,00 % z 1 367,38 € 164,09 

2.2.4 Prípojka elektrickej energie 
 
Vzdušná prípojka elektrickej energie (odhadom) z roku 1975. Elektromer je osadený vo vstupnej chodbe do 
domu. Ohodnotená je len trasa nad pozemkom vlastníčky domu. 
 
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.a) vodiče - 1-fázová prípojka vzdušná AlFe 
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Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   355/30,1260 = 11,78 €/bm 
Počet káblov:  1 
Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše:   7,07 €/bm 
Počet merných jednotiek:   11,5 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,535 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 
Prípojka elektrickej 
energie 1975 44 6 50 88,00 12,00 

 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 
Východisková hodnota 11,5 bm * (11,78 €/bm + 0 * 7,07 €/bm) * 2,535 * 1,00 343,42 
Technická hodnota 12,00 % z 343,42 € 41,21 
 

2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 
 

Názov Východisková hodnota [€] Technická hodnota [€] 
Rodinný dom s.č. 2488 na parc.č. 6067 128 343,95 16 813,06 
Oplotenie 1 047,10 125,65 

Vonkajšie úpravy   
Prípojka kanalizácie 193,55 51,62 
Žumpa na parc.č. 6067 1 367,38 164,09 
Prípojka elektrickej energie 343,42 41,21 

Celkom: 131 295,40 17 195,63 
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3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
a) Analýza polohy nehnuteľností:         
Rodinný dom s.č. 2488 sa nachádza v miestnej časti Súš  v meste  Stará Turá. Rodinný dom sa nachádza 
v oblasti s pôvodnou kopaničiarskou zástavbou (v minulosti išlo o samostatné  poľnohospodárske usadlosti), 
čomu zodpovedá i dispozičné usporiadanie priestorov v dome. Rodinný dom sa nachádza v blízkosti CHKO 
Biele Karpaty. Vo vzdialenosti do 6,0 km (po turistických chodníkoch) je hranica s Českou republikou. Rodinný 

dom je z cestnej komunikácie v miestnej časti prístupný cez pozemky, ktoré sú v správe Slovenského 
pozemkového fondu (po pôvodných zosnulých vlastníkoch nebolo vykonané dedičské konanie) a cez 
pozemok (pôvodné koryto vodného toku) v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku (podľa 
vlastníčky domu sa v minulosti v lokalite nachádzal mlyn). Vlastníčka rodinného domu s.č. 2488 tak nemá v 
súčasnom právnom stave vysporiadaný prístup z miestnej cestnej komunikácie. Priamo v okolí domu sa 
nenachádza žiadna občianska vybavenosť. V mieste rodinného domu sú vyhotovené rozvody len elektrickej 
energie. Zásobovanie vodou rodinného domu je zabezpečené rozvodným potrubím z lokálneho vodného 
zdroja, dom je odkanalizovaný do žumpy na pozemku parcela KN č. 6067.  Miestna časť je dostupná 
autobusovou dopravou. Autobusová zástavka je od rodinného domu vzdialená 50 metrov. Rodinný dom s.č. 
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2488 je od centrálnej časti mesta Stará Turá vzdialený 5,0 km. V centrálnej časti a jej okolí sa nachádza 
kompletná občianska vybavenosť (školské a predškolské zariadenia, obchodné zariadenia, zdravotnícke 
zariadenia, služby pre obyvateľstvo a podobne). Okresné mesto Nové Mesto nad Váhom je vzdialené do 17 
km. Ku dňu 31.12.2018 bolo v meste Stará Turá evidovaných 8.832 obyvateľov, pre predmetnú miestnu časť 
mesta nie sú údaje k dispozícii (podľa informácií z internetovej stránky mesta Stará Turá bolo ku dňu 1.1.2015 
bolo v miestnej časti prihlásených 101 obyvateľov). Evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Nové Mesto 
nad Váhom bola v mesiaci 05/2019 v úrovni 2,26%. Lokalite je vyhľadávaná predovšetkým na účely 
rekreačného bývania, čo je podmienené pomerne dobrou dostupnosťou motorovým vozidlom ako i životným 
prostredím (bez zdrojov hluku a znečistenia). Orientácia okien obytných miestností je  v smere na juh a západ. 
 
b) Analýza využitia nehnuteľností: 
Dom je zhoršenom technickom stave. Dispozičné usporiadanie priestorov v rodinnom dome zodpovedá 
obdobia začiatku jeho užívania, pre súčasné požiadavky nie je vyhovujúce (pre ďalšie využívania rodinného 
domu na obytné účely je potrebná úprava dispozície), rovnako podpriemerné (pre trvalé obytné účely) je i 
vybavenie domu.  V čase obhliadky bol rodinný dom užívaný na bývanie. Jeho využitie pre ďalšie trvalé, alebo 
rekreačné bývanie v súlade so súčasnými požiadavkami na obytné budovy je podmienené úpravou dispozície 
a celkovou modernizáciou domu. Iné využitie predmetného rodinného domu (za predpokladu vyššie 
uvedených poznámok) ako je trvalé, respektíve rekreačné bývanie v danej lokalite nepredpokladám. 
 
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností, najmä závady viaznuce na 
nehnuteľnosti a práva spojené s nehnuteľnosťou: 
Ako technické riziko spojené s užívaním domu je potrebné uviesť technický stav domu, jeho dispozičné 
usporiadanie a vybavenie. Z právneho hľadiska ako riziko hodnotím nevysporiadaný prístup ku rodinnému 
domu (podrobnejšie v bode a) a v úvodnej časti posudku). Ďalším rizikom je zápis záložného práva v prospech 
inej právnickej osoby evidovaný na LV č. 430 v časti "C - ťarchy". 

3.1 STAVBY 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.1.1.1  STAVBY NA BÝVANIE 
 

Pre výpočet všeobecnej hodnoty rodinného domu 2488 metódou polohovej diferenciácie bol použitý 
priemerný koeficient polohovej diferenciácie Kpdi=0,30. Podľa metodiky ÚSI tabuľka č. 7 pre bytové budovy 
v ostatných mestách je uvedené rozpätie 0,3 - 0,4. Údaje v tabuľke sú orientačné.  

Výšku koeficientu som zvolil vzhľadom ku polohe miestnej časti Súš  ku centrálnej časti mesta, 
technickému stavu domu, ako i prístupu ku domu. 

V čase spracovania znaleckého posudku neboli na realitných portáloch zverejnené žiadne ponuky 
nehnuteľností vhodných na porovnanie.  
 
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,3 
 
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda Výpočet Hodnota 
I. trieda III. trieda + 200 % = (0,300 + 0,600) 0,900 
II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 0,600 
III. trieda Priemerný koeficient 0,300 
IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,165 
V. trieda III. trieda - 90 % = (0,300 - 0,270) 0,030 
 



Znalec: Ing. Ľuboš Havier číslo posudku: 212 / 2019 

Strana 17 

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: 

Číslo Popis/Zdôvodnenie Trieda kPDI 
Váha 

vI 
Výsledok 

kPDI*vI 

1 
Trh s nehnuteľnosťami 

III. 0,300 13 3,90 
dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe 

2 
Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru 
obce III. 0,300 30 9,00 

časti obce vhodné k bývaniu situované na okraji obce 

3 
Súčasný technický stav nehnuteľností 

III. 0,300 8 2,40 
nehnuteľnosť vyžaduje opravu 

4 
Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti 

I. 0,900 7 6,30 
objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. 

5 
Príslušenstvo nehnuteľnosti 

III. 0,300 6 1,80 
bez dopadu na cenu nehnuteľnosti 

6 

Typ nehnuteľnosti 

III. 0,300 10 3,00 priemerný - dom v radovej zástavbe, átriový dom - s 
predzáhradkou, dvorom a záhradou, s dobrým 
dispozičným riešením. 

7 

Pracovné možnosti obyvateľstva - miera 
nezamestnanosti  

I. 0,900 9 8,10 
dostatočná ponuka pracovných možností v mieste, 
nezamestnanosť do 5 % 

8 
Skladba obyvateľstva v mieste stavby 

I. 0,900 6 5,40 
malá hustota obyvateľstva 

9 
Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám 

II. 0,600 5 3,00 
orientácia hlavných miestností k JZ - JV 

10 
Konfigurácia terénu 

I. 0,900 6 5,40 rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone 
do 5% 

11 
Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby 

IV. 0,165 7 1,16 elektrická prípojka, vlastný zdroj vody, kanalizácia do 
žumpy 

12 
Doprava v okolí nehnuteľnosti 

IV. 0,165 7 1,16 
železnica, alebo autobus 

13 
Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav., obchody, 
služby, kultúra) V. 0,030 10 0,30 

žiadna 

14 
Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby 

III. 0,300 8 2,40 
les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m 

15 

Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí 
stavby 

I. 0,900 9 8,10 
bez akéhokoľvek poškodenia ovzdušia, vodných 
tokov, bez nadmernej hlučnosti 

16 
Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, vplyv na 
nehnut. III. 0,300 8 2,40 

bez zmeny 

17 
Možnosti ďalšieho rozšírenia 

V. 0,030 7 0,21 
žiadna  možnosť rozšírenia 

18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností V. 0,030 4 0,12 
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nehnuteľnosti bez výnosu 

19 
Názor znalca 

IV. 0,165 20 3,30 
problematická nehnuteľnosť 

 Spolu   180 67,44 
 
VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 
 

Názov Výpočet Hodnota 
Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 67,44/ 180 0,375 
Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kPD = 17 195,63 € * 0,375 6 448,36 € 

3.2 POZEMKY 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 
POPIS 

Predmetné pozemky sa nachádzajú v miestnej časti Súš  v meste  Stará Turá. Ide o lokalitu 
s pôvodnou kopaničiarskou zástavbou pozostávajúcej zo samostatných  poľnohospodárskych usadlostí. V 
blízkosti sa nachádza CHKO Biele Karpaty. Vo vzdialenosti do 6,0 km (po turistických chodníkoch) je hranica s 
Českou republikou. Pozemky sú z cestnej komunikácie v miestnej časti prístupné cez pozemky, ktoré sú 
v správe Slovenského pozemkového fondu.  Pozemky tak v súčasnosti nemajú vysporiadaný prístup z 
miestnej cestnej komunikácie. V lokalite sa nenachádza žiadna občianska vybavenosť, v mieste sú vyhotovené 
rozvody len elektrickej energie. Miestna časť je dostupná autobusovou dopravou. Autobusová zástavka je 
vzdialená 50 metrov. Centrálna časť mesta je vzdialená 5,0 km.  
 Pozemok parcela KN č. 6067 je v evidencii katastra nehnuteľností evidovaný ako zastavaná plocha. 
Na pozemku sa nachádza rodinný dom s.č. 2488 a jeho nádvorie. 
 Pozemok parcela KN č. 6080 je v evidencii katastra nehnuteľností evidovaný ako zastavaná plocha. 
Ide o samostatný pozemok pri rodinnom (pozemky sú oddelené parcelami KN č. 6066, 5381/5. 
 Pri výpočte všeobecnej hodnoty pozemkov bola jednotková východisková hodnota pozemku 
stanovená podľa Vyhlášky č. 492/2004 Z.z., v znení Vyhlášky č. 213/2017 Z.z. na 4,98 €/m2. 
 Cena voľných pozemkov, vhodných pre výstavbu  v blízkom okolí (miestnej časti Súš) sa na realitnom 
trhu  pohybuje v rozmedzí 7 – 9 €/ m2. V ponuke realitných portálov sú pozemky s veľkou výmerou s 
predpokladaným zabezpečeným prístupom. 
 

Parcela Druh pozemku Spolu výmera [m2] Spoluvlastnícky podiel Výmera [m2] 
6067 zastavané plochy a nádvoria 295,00 1/1 295,00 
6080 zastavané plochy a nádvoria 711,00 1/1 711,00 
Spolu výmera      1 006,00 
 
Obec:     Stará Turá 
Východisková hodnota:  VHMJ = 4,98 €/m2 
 

Označenie a názov 
koeficientu Hodnotenie Hodnota 

koeficientu 
kS 

koeficient všeobecnej 
situácie 

2. stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov, priemyslové a 
poľnohospodárske oblasti obcí a miest do 10 000 obyvateľov 0,90 
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kV 
koeficient intenzity 

využitia 

4. - rodinné domy, bytové domy a ostatné budovy na bývanie s 
nižším štandardom vybavenia 1,00 

kD 
koeficient dopravných 

vzťahov 

3. pozemky v samostatných obciach, odkiaľ sa možno dostať 
prostriedkom hromadnej dopravy alebo osobným motorovým 
vozidlom do centra mesta do 15 min. pri bežnej premávke, pozemky 
v mestách bez možnosti využitia mestskej hromadnej dopravy 

0,90 

kF 
koeficient funkčného 

využitia územia 

3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná 
poloha) 1,30 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

1. bez technickej infraštruktúry (vlastné zdroje alebo možnosť 
napojenia iba na jeden druh verejnej siete) 1,00 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 
0. nevyskytuje sa 1,00 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 
11. iné faktory (nezabezpečený prístup z verejnej komunikácie) 0,95 

 
VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 
Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 0,90 * 1,00 * 0,90 * 1,30 * 1,00 * 1,00 * 0,95 1,0004 
Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 4,98 €/m2 * 1,0004 4,98 €/m2 
Všeobecná hodnota pozemku VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 1 006,00 m2 * 4,98 €/m2 5 009,88 € 
 
 
VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH 
 

Názov Výpočet Všeobecná hodnota 
pozemku v celosti [€] 

parcela č. 6067 295,00 m2 * 4,98 €/m2 * 1/1 1 469,10 
parcela č. 6080 711,00 m2 * 4,98 €/m2 * 1/1 3 540,78 
Spolu  5 009,88 
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III. ZÁVER 

OTÁZKY A ODPOVEDE 

 
Znaleckou úlohou bolo stanoviť všeobecnú hodnotu rodinného domu č.s. 2488 s príslušenstvom a 

pozemkami  parcely KN č. 6067, 6080 v k.ú. Stará Turá, obec Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom.   
Všeobecná hodnota bola stanovená s využitím metodických postupov uvedených v prílohe č. 3 

vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 

REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Všeobecná hodnota [€] 
Stavby  

Rodinný dom s.č. 2488 na parc.č. 6067 6 304,90 
Oplotenie 47,12 

Vonkajšie úpravy  
Prípojka kanalizácie 19,36 
Žumpa na parc.č. 6067 61,53 
Prípojka elektrickej energie 15,45 

Spolu stavby 6 448,36 
Pozemky  

 LV č. 430, k.ú. Stará Turá - parc. č. 6067 (295  m2) 1 469,10 
 LV č. 430, k.ú. Stará Turá - parc. č. 6080 (711  m2) 3 540,78 

Spolu pozemky (1 006,00 m2) 5 009,88 
Všeobecná hodnota celkom 11 458,24 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene 11 500,00 
 
Slovom:               Jedenásťtisícpäťsto Eur 
 

MIMORIADNE RIZIKÁ 

 
Ako riziká spojené s užívaním domu je potrebné uviesť technický stav domu, nevysporiadaný prístup ku 
rodinnému domu a zápis záložného práva v prospech inej právnickej osoby evidovaný na LV č. 430 v časti "C 
- ťarchy". 
 
 
 
 
 
 
 
v Trenčíne   dňa 26.07.2019 Ing. Ľuboš Havier 
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IV. PRÍLOHY 
 
1. Objednávka zo dňa 11.07.2019. 
2. Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.  430 k.ú. Stará Turá zo dňa 26.07.2019, vytvorený cez 

katastrálny portál. 
3. Informatívna kópia z katastrálnej mapy k.ú. Stará Turá zo dňa 26.07.2019, vytvorená cez katastrálny 

portál. 
4. Potvrdenie o veku stavby, vydalo Mesto Stará Turá dňa 03.07.2007. 
5. Pôdorys rodinného domu. 
6. Fotodokumentácia. 
7. Ponuka realitného trhu. 
  





Informatívny výpis Údaje platné k: 25.07.2019 18:001/1

430
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA  č. 

1

Por.č.:

Vklad záložného práva v prospech oin s.r.o., Metodova 1316/37, Nitra 949 01, IČO: 50137921 na rodinný dom
súp.č.2488 na parc.6067, parc.č.6067, parc.6080 - V 3246/2007 - VZ 77/2008, zm.č. 487/14, zm.č. 821/16

ČASŤ C: ŤARCHY

 6067
 6080

Parcelné číslo
295
711

Výmera v m2
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie

Druh pozemku
15
18

Spôsob využ. p.
1
1

Umiest. pozemku Právny vzťah

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Bez zápisu.
Iné údaje:

2488

Súpisné číslo

 6067

na parcele číslo

10

Druh stavby

Rodinný dom

Popis stavby
Stavby

1

Por. číslo

Michalcová Soňa r. Dichová, Súš 2488, Stará Turá, PSČ 916 01, SR

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Dátum narodenia : 26.07.1960
1 1

Spoluvlastnícky podiel
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Darovacia zmluva a zmluva o vec.bremene V 1606/2005 - VZ 519/05
Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 23.3,2016, Z 1091/16 - zm.č. 821/16

Legenda:

 / 

Vytvorené cez katastrálny portál
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Dátum vyhotovenia
Čas vyhotovenia:

26.07.2019
22:07:23

Okres:
Obec:
Katastrálne územie:

STARÁ TURÁ
Nové Mesto nad Váhom

Stará Turá

Poznámka:

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Druh ch.n.

Spôsob využívania pozemku:

Umiestnenie pozemku:

15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
18 - Pozemok, na ktorom je dvor

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Druh ch.n. Umiest. stavby

1
Legenda:
Druh stavby:

Kód umiestnenia stavby:
10 - Rodinný dom

1 - Stavba postavená na zemskom povrchu

VlastníkÚčastník právneho vzťahu:

Bez zápisu.
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Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: STARÁ TURÁ
Katastrálne územie: Stará Turá

piatok, 26. júla 2019 22:17
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Fotodokumentácia 
 

  

 
Pohľady na rodinný dom, pozemok parcela KN č. 6080 
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Prístup ku domu Súpisné číslo  Žumpa  Elektromer  

    
Vstupná chodba Nádvorie domu Kotolňa  

    
 Kuchyňa   

    
 Izby v dome  



Znalec: Ing. Ľuboš Havier číslo posudku: 212 / 2019 

Strana 29 

    
Kúpeľňa   Sklady   

  









Znalec: Ing. Ľuboš Havier číslo posudku: 212 / 2019 

  

V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 

 
 Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a 
prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore 370000 - Stavebníctvo, 
odvetviach 370100 - Pozemné stavby, 370901 - Odhad hodnoty nehnuteľností pod evidenčným číslom 
911056. Znalecký posudok je zapísaný v denníku pod číslom 212/2019. 
 Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku. 
 
 
 
 
 
           Ing. Ľuboš Havier 
 
 
  
 
 

 


