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I. ÚVOD 

 
1.  Úloha znalca podľa uznesenia štátneho orgánu alebo objednávky, číslo uznesenia: 
Stanovenie všeobecnej  hodnoty  nehnuteľností :  Budova obchodu a sluţieb  (Výrobné priestory 
čalúnickej dielne)  čs. 304  s príslušenstvom na parcele KN č. 803/2, Pozemky :  parcela KN č. 803/1 a 
803/2 (zastavané plochy a nádvoria) evidované na LV č. 1805 k.ú. Plaveč, okres Stará Ľubovňa.                                                                                
 
2.  Účel znaleckého popsudku : 
     Organizovanie dobrovoľnej draţby  
 
3.  Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný (rozhodujúci pre zistenie stavebno-technického    
     stavu):  6.2.2020 - dátum obhliadky nehnuteľnosti  
 
4.  Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje:  6.2.2020 
    
5. Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku :         
a) Dodané zadávateľom :     

 Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku zo dňa 23.1.2020 
b) Obstarané znalcom :      

 Výpis z katastra nehnuteľností, aktuálny výpis z listu vlastníctva č. 1805 k.ú. Plaveč, vytvorený 
znalcom cez katastrálny portál dňa 4.6.2020 

 Aktuálna informatívna kópia katastrálnej mapy, mapový list k.ú. Plaveč, vytvorený znalcom cez 
katastrálny portál dňa 4.6.2020 

 Potvrdenie Obce Plaveč zo dňa 19.5.2006 o dobe výstavby stavby "Rekonštrukcia, prístavba a 
kotolňa ZRS Plaveč"  

 Kolaudačné rozhodnutie na povolenie uţívať stavbu "Výrobné priestory čalúnickej dielne ", 
vydané Obcou Plaveč dňa 2.6.2005 

 Zakreslenie zamerania skutkového stavu ohodnocovaného objektu a príslušenstva 

 Štatistické indexy stavebných prác, vydané ŠÚ SR - aktuálna cenová úroveň 1. štvrťrok 2020 

 Fotodokumentácia skutkového stavu ohodnocovaného objektu (exteriér a interiér)  
 
6. Pouţité právne predpisy a literatúra: 

 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších zmien a doplnkov 

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

 STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov 

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

 Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 

 Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných 
objektov a stavebných prác výrobnej povahy 

 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje 
Klasifikácia stavieb 

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

 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 254/2010 Z.z., ktorou sa mení vyhláška číslo 
492/2004 Z.z., o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 

 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 213/2017 Z.z., ktorou sa mení vyhláška číslo 
492/2004 Z.z., o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 

 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 228/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 
Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
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 Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Ţilinská 
univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3 

 
7. Definície posudzovaných veličín a pouţitých 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 súťaţe, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou 
informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, ţe 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 moţno 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 zníţený o hodnotu zodpovedajúcu 
výške opotrebovania. 

 
b)  Definície pouţitých postupov 

 
Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb  
Na stanovenie východiskovej hodnoty sú pouţité 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 4. štvrťrok 2019. 

 
Pri stanovení technickej hodnoty je miera opotrebenia stavby určená lineárnou metódou. 

 
Stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb  
Na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb sa pouţívajú metódy: 
Metóda porovnávania (Pri výpočte sa pouţíva transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor 
aspoň troch nehnuteľností a stavieb.  
Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (obstavaný priestor, zastavaná plocha, podlahová plocha, 
dĺţka, kus a pod.) s prihliadnutím  
na odlišnosti porovnávaných objektov a ohodnocovaného objektu),  
Kombinovaná metóda (len stavby schopné dosahovať výnos formou prenájmu. Princíp metódy je 
zaloţený na váţenom 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 zaloţený na určení hodnoty koeficientu polohovej 
diferenciácie, ktorý sa uplatní na  technickú hodnotu). 
 
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov 
Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa pouţívajú metódy: 
Metóda porovnávania (Pri výpočte sa pouţíva transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor 
aspoň troch pozemkov. Porovnanie   treba vykonať na mernú jednotku (1 m

2 
pozemku) s prihliadnutím na 

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

 

8. Osobitné poţiadavky zadávateľa: 
Zo stany zadávateľa nebola vznesená ţiadna osobitná poţiadavka.   
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II. POSUDOK 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

 
a) Výber pouţitej metódy: 
Príloha č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Pouţitá je 
metóda polohovej diferenciácie. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená z 
dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu a typ stavby. Stanovenie všeobecnej hodnoty 
kombinovanou metódou bolo vylúčené z dôvodu, ţe budova v čase ohodnotenia nie je v prevádzke, časť 
budovy po zrútení časti strechy a stropu pod návalom snehu vo februári 2019 je v havarijnom stave a bez 
rozsiahlej opravy tejto časti budovy nie je moţné vyuţívať ani ostatnú časť budovy, pretoţe aj táto je 
dlhšiu dobu - od roku 2010 mimo prevádzky a potrebuje opravu, čo si vyţiada nemalé finančné 
prostriedky. Predmetom ohodnotenia sú aj pozemky. Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný 
pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty 
nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3).  
Rozpočtový ukazovateľ ohodnocovaného objektu je vytvorený po jednotlivých podlaţiach v zmysle 
citovanej metodiky s tým, ţe pri tvorbe je zohľadnený koeficient konštrukcie, vybavenia, zastavanej 
plochy a výšky podlaţia. Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych štatistických údajov 
vydaných ŠU SR platných pre 2. štvrťrok 2020 - 2,618.  
 
b) Vlastnícke a evidenčné údaje: 
    Podľa LV č. 1805 k.ú. Plaveč zo dňa 4.6.2020 :   
    Okres                          Stará Ľubovňa   
    Obec                           Plaveč    
    Katastrálne územie     P l a v e č 
 
A. Majetková podstata: 
Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape  
Parcela č. 803/1   zastavané plochy a nádvoria     317 m2 
Parcela č. 803/2   zastavané plochy a nádvoria   1009 m2 
 
Stavby : 
Súpisné číslo  304 na  parcele č. 803/2  Stavba : Výrobné priestory čalúnickej dielne        
 
B. Vlastník: 
1.  Šidlovský Jozef - ANOVA, Námestie SNP /522,  065 44 Plaveč, SR 
     Spoluvlastnícky podiel :  1/1   
 
Poznámka:              Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 2.10.2015 sp.zn. 2K/71/2015 súd   
                                 vyhlásil konkurz na majetok dlţnika Jozef Šidlovský, nar. 10.11.1964, bytom   
                                 Hviezdoslavova 107/16, 065 44 Plaveč.  
                                 Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu majetku úpadcu ustanovený JUDr.   
                                 Slavomír Dubjel,  správca, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, P  
                                 879/15-368/15       
Poznámka:              Oznámenie č. 290031611 o konaní dobrovoľnej draţby draţobníkom auctio  
                                 s.r.o.,Kmeťkova 30, Nitra P 57/2017-24/17  
Poznámka:              Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej draţbe Zn. 290031611 draţobníkom auctio,  
                                 s.r.o.,draţobná spoločnosť, Kmeťkova 30, Nitra,  P-335/2017, 92/2017   
 Poznámka:             Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej draţbe Zn. 290031611 draţobníkom auctio,  
                                 s.r.o.,draţobná spoločnosť, Kmeťkova 30, Nitra,  P-473/2017-141/2017   
Poznámka:              Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej draţbe Zn. 290031611 draţobníkom auctio,  
                                 s.r.o.,draţobná  spoločnosť, Kmeťkova 30, Nitra zo dňa 14.9.2017, P-674/2017,  
                                197/2017   
Poznámka:              Oznámenie 290031611 o opakovanej dobrovoľnej draţbe Zn. 290031611  
                                 draţobníkom auctio,  s.r.o.,draţobná spoločnosť, Kmeťkova 30, Nitra zo dňa  
                                 20.2.2018 - P- 120/2018 - 22/2018   
Poznámka:              Oznámenie 290031611 o opakovanej dobrovoľnej draţbe Zn. 290031611               
                                 draţobníkom auctio, s.r.o.,draţobná spoločnosť, Kmeťkova 30, Nitra zo dňa  
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                                21.9.2018 - P- 681/2018 - 185/2018   
Poznámka:             Oznámenie 290031611 o opakovanej dobrovoľnej draţbe Zn. 290031611  
                                draţobníkom auctio, s.r.o.,draţobná spoločnosť, Kmeťkova 30, Nitra zo dňa  
                                20.11.2019 - P- 561/2019 - 162/19   
Titul nadobudnutia:  Kúpna zmluva V 141/2001 zo dňa 21.3.2001 - 33/01   
                                 Kúpna zmluva V 88/2002  zo dňa 1.3.2002 - 30/02   
                                 Kúpna zmluva V 332/05 zo dňa 13.5.2005 - 28/05    
                                 Kolaudačné rozhodnutie č.j. 143/2005 - 50 SÚ/Šs zo dňa 30.6.2005 na zmenu  
                                 dokončenej stavby – Z 768/06-59/06       
                                 Zmena adresy na LV zo dňa 14.6.2006 č.z. 851/06 - 67/06 
                                 Ţiadosť o zápis GP do KN zo dňa 17.10.2006 - Z 1377/06 - 308/06   
                                 Rozhodnutie X-60/2007 zo dňa 17.5.2007 o oprave chyby v KO - 292/07   
                                 Rozhodnutie na zmenu v uţívaní stavby č. 119/2010 právoplatné dňa 23.2.2010 - Z  
                                 230/10-20/10    
 
C.Ťarchy:    
Por.č.1    Záloţné právo v prospech Istrobanky, a.s. Laurinská 1, 811 01 Bratislava na pozemky parcelné  
               číslo 803/1, 803/2 a stavbu súp.číslo 304 postavenú na pozemku parcelné číslo 803/2 výrobné  
               priestory čalúnickej dielne podľa zmluvy V 731/06 zo dňa 7.7.2006 - 73/06 
 
Iné údaje:     Bez zápisu 
Poznámka:   Bez zápisu 
 
 
c)  Údaje o obhliadke predmetu posúdenia: 
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením prevedená dňa 6.2.2020 za účasti znalca, zástupcu 
draţobnej spoločnosti auctio, s.r.o., Kmeťkova 30, Nitra p. Petráša a vlastníka nehnuteľnosti p. 
Šidlovského. Obhliadkou nehnuteľnosti bolo znalcom zistené, ţe ohodnocovaná nehnuteľnosť  "Budova 
obchodu a sluţieb " čs. 304 nie je v prevádzke (podľa vyhlásenia vlastníka nehnuteľnosti p. Šidlovského 
uţ od roku 2010), budova, resp. jej časť je v havarijnom stave - juhozápadná časť (časť prístavby z roku 
2005) následkom návalu snehu vo februári 2019 došlo k zrúteniu strechy a stropu a následnému 
poškodeniu jednotlivých konštrukcií. V deň obhliadky bolo prevedené  vyhodnotenie stavebno-
technického stavu pôvodnej budovy a budovy - prístavby s rozsahom poškodenia zrútenej strechy a 
stropu vrátane vyhotovenia fotodokumentácie skutkového stavu interiéru a exteriéru.     
 
d) Porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej dokumentácie so zisteným 
skutočným stavom :  
Znalcovi  bola  k dispozícii časť projektovej dokumentácie na stavbu: " ANOVA PLAVEČ - Zmena 
dokončených stavieb sč. 302 a 304 - prestavba a prístavba " ale dokumentácia neschválená v stavebnom 
konaní, preto nebolo moţné porovnať skutkový stav so schválenou projektovou dokumentáciou. Znalcovi 
bolo k dispozícii z pôvodného znaleckého posudku č. 5/2009 kolaudačné rozhodnutie vydané Obcou 
Plaveč dňa 2.6.2005 na stavbu " ANOVA PLAVEČ - Zmena dokončených stavieb sč. 302 a 304 - 
prestavba a prístavba " kde ako účel stavby sú uvedené: Výrobné priestory čalúnickej dielne. Znalcovi 
bolo k dispozícii aj potvrdenie Obce Plaveč zo dňa 19.5.2006, kde sa potvrdzuje, ţe stavba 
"Rekonštrukcia, prístavba a kotolňa ZRS Plaveč" bola prevedená v roku 1983.       
 
e) Údaje katastra nehnuteľnosti, porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra 
nehnuteľnosti so zisteným stavom : 
Znalcom bol cez katastrálny portál vytvorený aktuálny výpis z listu vlastníctva č. 1805 k.ú. Plaveč zo dňa 
4.6.2020 a aktuálna informatívna kópia katastrálnej mapy k.ú. Plaveč zo dňa 4.6.2020. Porovnaním 
právnej dokumentácie so skutkovým stavom nehnuteľnosti bolo zistené, údaje v LV č. 1805 k.ú. Plaveč 
nesúhlasia so skutkovým stavom, kde v LV ako stavba sú evidované "Výrobné priestory čalúnickej 
dielne" a v skutočnosti budova slúţi ako "Budova obchodu a sluţieb" aj keď v čase obhliadky uţ nie je v 
prevádzke. Rozdiely boli znalcom zistené aj v katastrálnej mape, kde na parcele KN č.803/1 nie je 
zakreslená dostavba pôvodného objektu.    
    
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia : 
    1.  Budova obchodu a sluţieb čs. 304 
    2.  Ploty 
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    3.  Vonkajšie úpravy :  - prípojka vody   
                                         - vodomerná šachta  
                                         - prípojka zemného plynu 
                                         - prípojka kanalizácie  
                                         - elektrická prípojka 
                                         - spevnené plochy 
    4. Pozemky : -  parcela KN č. 803/1 a 803/2  (zastavaná plocha a nádvorie)  
                                    
g) Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľností, ktoré nie sú vlastnícky podloţené: 
     Ţiadne podklady      
 

2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ 
HODNOTY 

2.1 BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY) 

2.1.1 Budova obchodu a sluţieb (výrobné priestory čalúnickej dielne) 
čs.304 

 

POPIS STAVBY 

Predmetom ohodnotenia je budova, ktorej pôvodná časť bola uvedená do uţívania v roku 1983 ako 
"Pohostinstvo" a v roku 2005 sa zrekonštruovala na " Čalúnickú dielňu ", ku ktorej bola v roku 2005 
prevedená prístavba. V roku 2008 bola budova zrekonštruovaná  z pôvodnej čalúnickej dielne na 
"Centrum obchodu a sluţieb". Podľa vyhlásenia vlastníka nehnuteľnosti budova bola v prevádzke aţ do 
roku 2010, kedy prevádzka z ekonomických dôvodov bola prerušená a prestala byť prenajímaná. Tento 
stav, keď budova je mimo prevádzky trvá aj v čase obhliadky nehnuteľnosti dňa 6.2.2020. V deň 
obhliadky nie je v prevádzke ani predajňa potravín AGROMILK, ktorej strecha a strop sa zrútili pod 
náporom snehu. Podľa informácie vlastníka nehnuteľnosti - p. Šidlovského k zrúteniu strechy a stropu 
došlo vo februári r. 2019.          
Pôvodne bol objekt napojený z inţinierskych sietí iba na verejný vodovod a elektrickú sieť, v roku 2008 pri 
rekonštrukcii čalúnickej dielne bol objekt napojený aj na verejnú kanalizáciu a zemný plyn (napojenie 
kotlov na zemný plyn).  
 
Z hľadiska ocenenia sa jedná o budovu s jedným nadzemným podlaţím, čiastočne podpivničený. 
Z hľadiska konštrukcie stavbu zatrieďujem medzi "Budovy " , stavba nie je halou  (pre potreby 
ohodnotenia  halou sa rozumie stavba s jedným alebo viacerými podlaţiami, ktorých súčet objemov 
voľných nadzemných priestorov, ohraničených zvislými nosnými konštrukciami a stropom a majúcich 
pôdorysný rozmer vo všetkých smeroch minimálne 10,00 m, tvorí z objemu obostavaného priestoru 
nadzemnej časti stavby najmenej 50 %, pričom na rozčlenenie priestoru priečkami sa neprihliada a 
rovnako sa neprihliada ani na podzemné podlaţia).  
 
P ô V O D N Á  B U D O V A  na parc. KN č. 803/2 
Pôvodná budova osadená na parc. KN č.803/2. Jedná sa o budovu s jedným nadzemným podlaţím - 
prízemie (1.np), čiastočne podpivničenú.  Pôvodná budova v uţívaní od r. 1983 ako "Pohostinstvo , "  
v roku 2005 bola budova rekonštruovaná na "Čalúnickú dielňu" a v roku 2008 bola zase budova 
rekonštruovaná na "Centrum obchodu a sluţieb".   
 
Dispozičné riešenie:  viď pôdorys v prílohe znaleckého posudku.  
 
Stavebno-technický popis a rozsah poškodenia budovy : 
 
Základy : Budova je zaloţená na základových pásoch a pätkách s vyhotovenou izoláciou proti vode a 
zemnej vlhkosti. 
Zvislé nosné konštrukcie : obvodové murivo je murované z tehál hr. 45 cm, obvodové murivo 
východnej časti budovy a stredné nosné murivo z tehál CDm 37,5 cm a 25 cm, deliace priečky sú 
prevedené z tehál hr. 12,5 a 10 cm.  
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Stropy:  strop nad suterénom je klenbový (tehly klenuté medzi oceľové I profily), strop nad prízemím je 
keramický zo stropných vloţiek HURDIS. 
Strecha : drevený krov väznicový valbový  
Strešná krytina je prevedená z oceľ.pozinkovaného plechu, na streche sú zachytávače snehu, 
klampiarske konštrukcie sú z oceľ.pozinkovaného plechu 
Úprava vnútorných povrchov :  vnútorné omietky sú vápenné štukové, v jednej z dielní je drevený 
palubkový obklad.  
        Rozsah poškodenia : následkom zatekania strechy poškodené - opadané omietky stropu v jednej z  
        dielní.      
Úprava vonkajších povrchov : zateplenie fasády zatepľovacím systémom TERRANOVA, keramický 
obklad sokla (kabrinec)  
Vnútorné keramické obklady : vo všetkych soc.hygienických zariadeniach sú steny obloţené 
keramickým obkladom.     
Schody : schody zo suterénu na prízemie sú s povrchom cementového poteru  
Dvere :   dvere vchodové rámové s výplňou, vnútorné dvere sú hladké plné v oceľovej zárubni  
Okná :    drevené zdvojené   
Podlahy :  vo všetkých priestoroch sú podlahy prevedené z terazzovej a keramickej dlaţby 
Vykurovanie :  ústredné vykurovanie, oceľové vykurovacie panely, rozvody oceľ.rúrkami, zdrojom tepla 
sú 2 ks kotly na zemný plyn, ktoré zabezpečujú vykurovanie celej budovy vrátane prístavby - jeden kotol 
je umiestnený v suteréne (1.pp), druhý kotol je osadený na prízemí (1.np) v priestore chodby. V čase 
obhliadky ústredné kúrenie mimo prevádzky, jeho funkčnosť nie je moţné overiť.  
Elektroinštalácia :  v budove je elektroinštalácia svetelná a motorická, poistkové automaty, v čase 
obhliadky je elektroinštalácia nefunkčná  
Bleskozvod :  budova je vybavená bleskozvodom 
Vnútorný vodovod :  rozvod teplej a studenej vody je prevedený plastovými rúrkami. 
Vnútorná kanalizácia  :  zvislé a vodorovné rozvody vnútornej kanalizácie sú prevedené potrubím z PVC  
Vnútorný plynovod :  rozvod zemného plynu je vedený iba k zdrojom tepla - ku kotlom na zemný plyn 
(jeden kotol je umiestnený v suteréne (1.pp), druhý kotol je osadený na prízemí (1.np) budovy 
Ohrev teplej vody :  je zabezpečený elektrickými zásobníkmi (v čase obhliadky nebolo moţné preveriť 
ich funkčnosť)  
Hygienické zariadenia a WC :  soc.hyg.zariadenia personálu sú vybavené splachovacími záchodmi, 
pisoármi a keramickými umývadlami, z obytnej miestnosti je prístupné WC s ker.umývadlom, susedná 
denná miestnosť je vybavená keramickým umývadlom a spechovacou kabínkou.  
         Rozsah poškodenia : časť zariaďovacích predmetov chýba alebo sú poškodené (WC misa,    
         ker.umývadlo), chýba časť vod. batérií.    
Výťahy :  budova nie je vybavená výťahom 
Ostatné konštrukcie a vybavenie : odsávače pár, odvetrávanie malých miestností lokálnymi 
ventilátormi, poţiarne hydranty, mreţe a pod.   
Konštrukcie, ktoré sa v ohodnocovanom objekte nevyskytujú, nie sú uvedené.        
 
 
P R Í S T A V B A  na parc. KN č. 803/2 a 803/1   
Prístavba bola realizovaná k jestvujúcemu objektu zo strany juţnej. Jedná sa o objekt prízemný, 
čiastočne podpivničený. Prístavba bola realizovaná v roku 2005. Prístavbou bola vytvorená čalúnická 
dielňa č.1, zástavbou pôvodného átria (samostatná parcela KN č. 803/1) bola vytvorená dielňa č.2 a v 
juhozápadnej časti prístavby bola zriadená " Predajňa potravín AGROMILK " (s manipulačným 
priestorom, skladom a kanceláriou vrátane soc.hyg.zariadenia personálu) so samostatným vstupom v 
smere od miestnej komunikácie zo strany západnej. Prístavba bola napojená na všetky inţ.siete : verejný 
vodovod, verejná kanalizácia, elektrická sieť a zemný plyn.   
 
Dispozičné riešenie:  viď pôdorys v prílohe znaleckého posudku.  
 
Stavebno-technický popis a rozsah poškodenia prístavby : 
 
Základy : betónové pätky a betónové pasy s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti   
Zvislé nosné konštrukcie :  obvodovú konštrukciu tvoria oceľové stĺpy (DN 152*4 mm), votknuté do  
betónových základov, na stĺpy sú v priečnom smere uloţené oceľové prievlaky, ktoré nesú stropnú aj 
strešnú konštrukciu objektu. Skladba obvodového muriva  hr. 200 mm : trapez plech - parotesná zábrana 
- tepelná izolácia - parotesná fópia - trapez plech. Časť zvislej nosnej konštrukcie tvorí aj obvodová stena 
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hrúbky 400 mm z tvárnic YPOR, ktorá je ukončená ţel.betónovým vencom, do ktorého je ukotvená 
pomurnica. Deliace priečky sú murované z tvárnic YPOR hrúbky 30 cm.  
          Rozsah poškodenia : vplyvom zrútenia strechy a následného zatečenia vody je poškodená výplň  
          obvodového muriva predajne potravín AGROMILK (teplená izolácia NOBASIL) a stredného  
          nosného muriva.       
Strecha :  strešná konštrukcia prístavby v časti nad dielňou je sedlová, v časti nad dielňou, predajňou 
potravín AGROMILK a manipulačným priestorom predajne je strecha pultová s min. 5 % spádom. 
Strešná krytina z oceľ.tvarovaného plechu ROVA. Klampiarske konštrukcie z oceľ.pozinkovaného plechu.   
          Rozsah poškodenia : následkom ťarchy snehu vo februári 2019 došlo k zrúteniu pultovej strechy v     
          časti prístavby nad predajňou AGROMILK, manipulačným priestorom predajne, dielňou (pôvodné  
          átrium na parc. KN č. 803/1) a nad expedíciou výrobkov.   
Stropy : konštrukcia stropu 2*L 140 mm, zloţenie stropnej konštrukcie : tepelná izolácia NOBASIL hr. 
150 mm - parotesná fópia - podhľad z trapezového plechu. 
          Rozsah poškodenia : následkom ťarchy snehu a zrútení strešnej krytiny došlo k následnému  
          zrúteniu aj stropu nad predajňou AGROMILK, manipulačným priestorom predajne, dielňou 2  
          (pôvodné átrium na parc. KN č. 803/1) a nad expedíciou výrobkov.  
Úprava vnútorných povrchov :  vnútorné omietky stien murovaných sú vápenné štukové, trapezový 
plech  
          Rozsah poškodenia :  omietky na stenách zamoknuté a poškodené, na stenách predajne potravín  
          AGROMILK a dielne č.2 je trapezový plech demontovaný, miestami poškodený.  
          dielní.      
Úprava vonkajších povrchov :  zateplenie fasády zatepľovacím systémom TERRANOVA, vonkajší 
náter oceľ.konštrukcií, sokel prevedený omietkou MARMOLIT  
Vnútorné keramické obklady :  steny v soc.hygienických zariadeniach sú obloţené keramickým 
obkladom.     
Schody : ţiadne   
Dvere :  dvere vchodové rámové s výplňou, vnútorné dvere sú hladké plné v oceľovej zárubni  
Okná :   drevené zdvojené   
Podlahy :  vo všetkých priestoroch sú podlahy prevedené z keramickej dlaţby, v pôvodnom átriu (dielňa 
č.2) je  podlaha pôvodná zo zámkovej dlaţby 
           Rozsah poškodenia :  poškodená je časť podláh z keramickej dlaţby v priestoroch pod spadnutou  
           strechou   
Vykurovanie :  ústredné vykurovanie, oceľové vykurovacie panely - v čase obhliadky je budova mimo 
prevádzky, ústredné kúrenie je nefunkčné 
Elektroinštalácia :  v budove je elektroinštalácia svetelná a motorická, poistkové automaty, v čase 
obhliadky je elektroinštalácia nefunkčná  
           Rozsah poškodenia : následkom zatečenia strechy došlo k poškodeniu stropných svetiel ale aj  
           rozvodov elektroinštalácie   
Bleskozvod :  budova je vybavená bleskozvodom 
Vnútorný vodovod :  rozvod teplej a studenej vody je prevedený plastovými rúrkami.  
           Rozsah poškodenia : poškodené vnútorné rozvody teplej a studenej vody 
Vnútorná kanalizácia  :  zvislé a vodorovné rozvody vnútornej kanalizácie sú prevedené potrubím z PVC  
Vnútorný plynovod :  v tejto časti budovy nie je rozvod zemného plynu  
Ohrev teplej vody :  v čase prevádzky budovy bol ohrev teplej vody v soc.hyg.zariadení zabezpečený 
elektrickým zásobníkom, v čase obhliadky chýba, je demontovaný  
Hygienické zariadenia a WC :  soc.hyg.zariadenia personálu boli v čase prevádzky vybavené 
splachovacím záchodom kombi a keramickými umývadlami, v čase obhliadky časť zariadení 
(ker.umývadlo) chýba.      
Výťahy :  budova nie je vybavená výťahom 
Ostatné konštrukcie a vybavenie : odsávače pár, odvetrávanie malých miestností lokálnymi 
ventilátormi, poţiarne hydranty, mreţe a pod.   
Konštrukcie, ktoré sa v ohodnocovanom objekte nevyskytujú, nie sú uvedené.        
 
Stavebno-technický stav a výpočet opotrebenia  
V zmysle Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb budovy občianskej výstavby " 
Budovy obchodu a sluţieb " s murovaným obvodovým plášťom hr. 30-45 cm majú základnú ţivotnosť 80 
- 100 rokov.   
S prihliadnutím na konštrukčné prevedenie, charakter prevádzky, súčasný stavebno-technický stav 
budovy, stavebno-technický stav prvkov dlhodobej a krátkodobej ţivotnosti a údrţbu budovy v čase 
ohodnotenia   základnú ţivotnosť predpokladám 80 rokov.   
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V čase ohodnotenia je budova mimo prevádzky, v čase poslednej znaleckej obhliadky v roku 2018 z celej 
budovy bola v prevádzke iba Predajňa potravín AGROMILK a od februára 2019, kedy následkom 
zaťaţenia snehom došlo k poškodeniu a zrúteniu strechy a stropu v západnej časti dispozície prístavby 
budovy, je celá budova mimo prevádzky, nie je uţívaná ani udrţiavaná.       
S prihliadnutím na konštrukčné prevedenie, charakter prevádzky, súčasný stavebno-technický stav 
budovy, stavebno-technický stav prvkov dlhodobej a krátkodobej ţivotnosti a údrţbu budovy v čase 
ohodnotenia   základnú ţivotnosť predpokladám 80 rokov. Znovuuvedenie budovy do prevádzky si 
vyţiada rozsiahlu rekonštrukciu budovy s veľkými finančnými nákladmi. Vzhľadom na prevedené 
stavebné úpravy a rekonštrukciu budovy v rôznom časovom období výpočet opotrebenia je prevedený 
analytickou metódou.    
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 
JKSO: 801 82 budovy predajní, nákupných stredísk, výkupných stredísk 
KS: 1230 Budovy pre obchod a sluţby 
 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY 

 

Výpočet 
Obstavaný priestor 

[m
3
] 

Pôvodná stavba z roku 1983  

Pôvodná stavba : 0,00 

Op = Oz + Os + Ov + Ot 0,00 

Oz = ((25,625*19,723)-(2,225*2,225*0,50))*0,40 201,17 

Os = (5,90*1,20+4,22*5,44+4,72*5,44+1,20*2,30+1,20*2,30+1,05*2,50)*2,50 159,65 

Ov = ((25,625*19,723)-(2,225*2,225*0,50))*4,30      2 162,58 

Ot =  19,723*2,50*(25,625/2-5,375/6-5,375/6)      543,41 

Spolu 3 066,81 

Prístavba z roku 2005  

Prístavba: 0,00 

Op = Oz + Os + Ov + Ot 0,00 

Oz = 20,50*27,50*0,35 197,31 

Os = 5,98*2,90*2 34,68 

Ov = 20,50*27,50*3,31 1 866,01 

Ot = (10,921*20,50*1,50)/2+(16,579*20,50*0,612)/2 271,91 

Spolu 2 369,91 

Obstavaný priestor stavby celkom 5 436,72 

 
 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 

 
Rozpočtový ukazovateľ:  RU = 2 618 / 30,1260 = 86,90 €/m

3
 

Koeficient konštrukcie:  kK = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov) 
 

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu 

 

Podlaţie Číslo Výpočet ZP ZP [m
2
] 

Repr
. 

Výpočet výšky (h) h [m] 

Podzemné  1 
(5,90*1,20+4,22*5,44+4,72*5,
44+1,2*2,30+1,20*2,30+1,05*
2,50+5,98*2,90) 

81,2 Repr. 2,397 2,397 

Nadzemné  1 
25,625*19,723-
(2,225*2,225/2)+20,50*27,50 

1066,68 Repr. 3,77 3,77 

 



Znalec: Ing.arch. Ján Kimák číslo posudku: 12/2020 

Strana 10 

Priemerná zastavaná plocha:  (81,2 + 1066,68) / 2 = 573,94 m
2
 

Priemerná výška podlaţí:  (81,2 * 2,397 + 1066,68 * 3,77) / (81,2 + 1066,68) = 3,67 m 
 
Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu:  kZP = 0,92 + (24 / 573,94) = 0,9618 
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaţí objektu:  kVP = 0,30 + (2,10 / 3,67) = 0,8722 
 
 

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu 

 

Číslo Názov 
Cenový 

podiel RU 
[%] cpi 

Koef. 
štand. 

ksi 

Úprava 
podielu 
cpi * ksi 

Cenový 
podiel 

hodnotenej 
stavby [%] 

Pošk. [%] 

Výsledný 
podiel 

prvku na 
pošk. [%] 

 Konštrukcie podľa RU       

1 
Základy vrát. zemných 
prác 

6,00 1,00 6,00 6,87 0 0,00 

2 Zvislé konštrukcie 15,00 1,00 15,00 17,18 10 1,72 

3 Stropy 8,00 1,00 8,00 9,16 30 2,75 

4 Zastrešenie bez krytiny 6,00 1,00 6,00 6,87 30 2,06 

5 Krytina strechy 3,00 1,00 3,00 3,44 30 1,03 

6 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 1,15 32 0,37 

7 
Úpravy vnútorných 
povrchov 

7,00 1,20 8,40 9,62 20 1,92 

8 
Úpravy vonkajších 
povrchov 

3,00 1,00 3,00 3,44 10 0,34 

9 
Vnútorné keramické 
obklady 

3,00 0,50 1,50 1,72 0 0,00 

10 Schody 3,00 0,20 0,60 0,69 0 0,00 

11 Dvere 4,00 1,00 4,00 4,58 10 0,46 

12 Vráta 0,00 1,00 0,00 0,00 0 0,00 

13 Okná 6,00 1,00 6,00 6,87 0 0,00 

14 Povrchy podláh 3,00 1,00 3,00 3,44 15 0,52 

15 Vykurovanie 5,00 1,00 5,00 5,73 30 1,72 

16 Elektroinštalácia 6,00 1,00 6,00 6,87 30 2,06 

17 Bleskozvod 1,00 0,50 0,50 0,57 0 0,00 

18 Vnútorný vodovod 3,00 0,50 1,50 1,72 0 0,00 

19 Vnútorná kanalizácia 3,00 0,50 1,50 1,72 0 0,00 

20 Vnútorný plynovod 1,00 0,70 0,70 0,80 0 0,00 

21 Ohrev teplej vody 2,00 0,30 0,60 0,69 20 0,14 

22 Vybavenie kuchýň 2,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

23 
Hygienické zariadenia a 
WC 

4,00 1,00 4,00 4,58 20 0,92 

24 Výťahy 1,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

25 Ostatné 4,00 0,50 2,00 2,29 0 0,00 

 Spolu 100,00  87,30 100,00  16,00 

 
Poškodenosť stavby:  16,00 % 
  
Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 87,30 / 100 = 0,8730 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,618 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM [€/m

3
] 

VH = 86,90 €/m
3
 * 2,618 * 0,8730 * 0,9618 * 0,8722 * 0,939 * 0,95 

 VH = 148,6256 €/m
3
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TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia analytickou metódou. Cenové podiely nedokončenej/poškodenej stavby boli 
prepočítané k celku. 
 

Číslo Názov 
Cenový 

podiel [%] 
Rok 

uţívania 
Ţivotnosť Vek 

Opotrebenie 
[%] 

1 Základy vrát. zemných prác 8,18 1983 150 37 2,02 

2 Zvislé konštrukcie 18,40 1983 80 37 8,51 

3 Stropy 7,63 1983 80 37 3,53 

4 Zastrešenie bez krytiny 5,73 1983 70 37 3,03 

5 Krytina strechy 2,87 1983 60 37 1,77 

6 Klampiarske konštrukcie 0,93 1983 40 37 0,86 

7 Úpravy vnútorných povrchov 9,17 2007 50 13 2,38 

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,69 2005 40 15 1,38 

9 Vnútorné keramické obklady 2,05 2007 50 13 0,53 

10 Schody 0,82 2005 80 15 0,15 

11 Dvere 4,90 2005 50 15 1,47 

12 Vráta 0,00 2005 0 0 0,00 

13 Okná 8,18 2005 60 15 2,05 

14 Povrchy podláh 3,48 2005 50 15 1,04 

15 Vykurovanie 4,77 2005 50 15 1,43 

16 Elektroinštalácia 5,73 2005 50 15 1,72 

17 Bleskozvod 0,68 2005 40 15 0,26 

18 Vnútorný vodovod 2,05 2007 50 13 0,53 

19 Vnútorná kanalizácia 2,05 2007 60 13 0,44 

20 Vnútorný plynovod 0,95 2005 40 15 0,36 

21 Ohrev teplej vody 0,65 2005 40 15 0,24 

22 Vybavenie kuchýň 0,00 2005 0 0 0,00 

23 Hygienické zariadenia a WC 4,36 2007 50 13 1,13 

24 Výťahy 0,00 2005 0 0 0,00 

25 Ostatné 2,73 2007 50 13 0,71 

 Opotrebenie     35,54% 

 Technický stav     64,46% 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 
nepoškodenej stavby 

148,6256 €/m
3
 * 5436,72 m

3
 808 035,77 

Poškodenosť  -16,00 % z 808 035,77 € -129 309,96 

Východisková hodnota    678 725,81 

Technická hodnota 64,46 % z 678 725,81 € 437 506,66 

 

2.2 PRÍSLUŠENSTVO 

2.2.1 Plot murovaný v kombinácii s oceľ.profilmi v rámoch 

Plot pozdĺţ západného priečelia pri vstupe do budovy na parc. KN č. KN č. 803/1. Plot je murovaný do 
hrúbky 20 cm v kombinácii oceľ.rámov s oceľ.profilmi na betónovej podmurovke, základy z betónu. 
Pôvodne súčasťou oplotenia boli aj 2 ks kovových vrát, v čase obhliadky sú demontované, chýbajú. 
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Murovaný plot výšky 120 cm, úprava povrchu je prevedená omietkou MARMOLIT, ktorá je miestami 
poškodená (praskliny v murive). Dĺţka plotu celkom 23,90 m, plot v uţívaní od roku 2005, vzhľadom na 
konštrukčné prevedenie a stavebno-technický stav v čase obhliadky základnú ţivotnosť predpokladám 40 
rokov.  
 

ZATRIEDENIE STAVBY 
JKSO: 815 2 Oplotenie 
KS: 2ex Inţinierske stavby 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 

Pol. 
č. 

Popis Počet MJ Body / MJ 
Rozpočtový 
ukazovateľ 

1. Základy vrátane zemných prác:    

   z kameňa a betónu 23,90m 700 23,24 €/m 

2. Podmurovka:    

   betónová monolitická alebo prefabrikovaná 23,90m 926 30,74 €/m 

 Spolu:   53,98 €/m 

3. Výplň plotu:    

   
murovaný do hrúbky 20 cm z tehál alebo 
plotových tvárnic 

28,68m
2
 755 25,06 €/m 

 
Dĺţka plotu:    23,90 m 
Pohľadová plocha výplne:    23,90*1,20 = 28,68 m

2
 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   kCU = 2,618 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením ţivotnosti odborným odhadom 
 

Názov 
Začiatok 
uţívania 

V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

Plot murovaný v 
kombinácii s 
oceľ.profilmi v 
rámoch 

2005 15 25 40 37,50 62,50 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 
(23,90m * 53,98 €/m + 28,68m

2
 * 25,06 €/m

2
) * 2,618 

* 0,95 
4 996,19 

Technická hodnota 62,50 % z 4 996,19 € 3 122,62 

 

2.2.2 Prípojka vody na parc. KN č. 803/1 

Prípojka vody z verejného vodovodu, dĺţka prípojky po vodomernú šachtu 3,00 m. Prípojka v uţívaní od 
roku 2005, základnú ţivotnosť predpokladám 50 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 
Poloţka: 1.1.b) Prípojka vody DN 40 mm, vrátane navŕtavacieho pásu 
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Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1280/30,1260 = 42,49 €/bm 
Počet merných jednotiek:   3,00 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,618 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením ţivotnosti odborným odhadom 
 

Názov 
Začiatok 
uţívania 

V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

Prípojka vody na 
parc. KN č. 803/1 

2005 15 35 50 30,00 70,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 3 bm * 42,49 €/bm * 2,618 * 0,95 317,03 

Technická hodnota 70,00 % z 317,03 € 221,92 

 

2.2.3 Prípojka kanalizácie na parc. KN č. 803/1 

Prípojka kanalizácie do verejnej kanalizácie na parc. KN č. 803/1 je prevedená z rúr PVC DN 200 mm, 
dĺţka prípojky 4,50 m. Prípojka v uţívaní od roku 2005, základnú ţivotnosť predpokladám 50 rokov.   
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

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

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 
Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2) 
Bod: 2.3. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie plastové 
Poloţka: 2.3.c) Prípojka kanalizácie DN 200 mm 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1010/30,1260 = 33,53 €/bm 
Počet merných jednotiek:   4,50 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,618 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 
 

TECHNICKÝ STAV 

 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením ţivotnosti odborným odhadom 
 

Názov 
Začiatok 
uţívania 

V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

Prípojka kanalizácie 
na parc. KN č. 803/1 

2005 15 35 50 30,00 70,00 

 
 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 4,5 bm * 33,53 €/bm * 2,618 * 0,95 375,27 

Technická hodnota 70,00 % z 375,27 € 262,69 
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2.2.4 Prípojka zemného plynu na parc. KN č. 803/1  
Prípojka zemného plynu na parc. KN č. 803/1. Prípojka vedená od verejného rozvodu zemného plynu do 
budovy oceľ.potrubím DN 25 mm, dĺţka prípojky 4,00 m. Prípojka v uţívaní od roku 2005, základnú 
ţivotnosť predpokladám 50 rokov. 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 
Kód JKSO: 827 5 Plynovod  
Kód KS: 2221 Miestne plynovody 
Kód KS2: 2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 
Kategória: 5. Plynovod (JKSO 827 5) 
Bod: 5.1. Prípojka plynu DN 25 mm 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   425/30,1260 = 14,11 €/bm 
Počet merných jednotiek:   4,00 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,618 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením ţivotnosti odborným odhadom 
 

Názov 
Začiatok 
uţívania 

V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

Prípojka zemného 
plynu na parc. KN č. 
803/1  

2005 15 35 50 30,00 70,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 4 bm * 14,11 €/bm * 2,618 * 0,95 140,37 

Technická hodnota 70,00 % z 140,37 € 98,26 

 

2.2.5 Vodomerná šachta na parc. KN č. 803/1 

Vodomerná šachta na parc. KN č. 803/1. Šachta betónová s oceľ.poklopom v uţívaní od roku 2005, 
základnú ţivotnosť predpokladám 50 rokov.   
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

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

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 
Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) 
Bod: 1.5. Vodomerná šachta (JKSO 825 5) 
Poloţka: 1.5.a) betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   7660/30,1260 = 254,27 €/m3 OP 
Počet merných jednotiek:   1,20*1,20*1,40 = 2,02 m

3
 OP 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,618 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
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TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením ţivotnosti odborným odhadom 
 

Názov 
Začiatok 
uţívania 

V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

Vodomerná šachta 
na parc. KN č. 803/1 

2005 15 35 50 30,00 70,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 2,02 m
3
 OP * 254,27 €/m3 OP * 2,618 * 0,95 1 277,44 

Technická hodnota 70,00 % z 1 277,44 € 894,21 

 

2.2.6 Spevnená plocha na parc. KN č. 803/1 

Spevnená plocha zo zámkovej dlaţby ukladanej na podkladný betón. Výmera 45,50 m2, v uţívaní od 
roku 2005, základnú ţivotnosť predpokladám 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: 8.3. Plochy s povrchom dláţdeným - betónovým 
Poloţka: 8.3.g) Zámková betón. dlaţba-kladené do malty na podkl. betón 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   570/30,1260 = 18,92 €/m2 ZP 
Počet merných jednotiek:   7*3,50+6,00*3,50 = 45,5 m

2
 ZP 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,618 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením ţivotnosti odborným odhadom 
 

Názov 
Začiatok 
uţívania 

V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

Spevnená plocha na 
parc. KN č. 803/1 

2005 15 35 50 30,00 70,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 45,5 m
2
 ZP * 18,92 €/m2 ZP * 2,618 * 0,95 2 141,04 

Technická hodnota 70,00 % z 2 141,04 € 1 498,73 

 

2.2.7 Ţumpa na parc. KN č. 308/1 

Ţumpa z betónových skruţí Op = 3,39 m3, v uţívaní od roku 2005, základnú ţivotnosť predpokladám 50 
rokov. 
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ZATRIEDENIE STAVBY 

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

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 
Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2) 
Bod: 2.5. Ţumpa - betónová monolitická aj montovaná (JKSO 814 11) 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   3250/30,1260 = 107,88 €/m3 OP 
Počet merných jednotiek:   3,14*0,60*0,60*3,00 = 3,39 m

3
 OP 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,618 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením ţivotnosti odborným odhadom 
 

Názov 
Začiatok 
uţívania 

V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

Ţumpa na parc. KN 
č. 308/1 

2005 15 35 50 30,00 70,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 3,39 m
3
 OP * 107,88 €/m3 OP * 2,618 * 0,95 909,57 

Technická hodnota 70,00 % z 909,57 € 636,70 

 

2.2.8 Vonkajšie schody na parc. KN č. 308/1 

Vonkajšie schody pred hlavným vstupom do budovy na parc. KN č. 308/1 sú betónové na teréne s 
povrchom stupňov z keramickej dlaţby. Schody v uţívaní od roku 2005, základnú ţivotnosť 
predpokladám 40 rokov.  
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 
Kód JKSO: 822 2 Vonkajšie a predloţené schody  
Kód KS: 2112 Miestne komunikácie 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 
Kategória: 10. Vonkajšie a predloţené schody (JKSO 822 2) 
Bod: 10.4. Betónové na terén s povrchom z keramickej dlaţby 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   385/30,1260 = 12,78 €/bm stupňa 
Počet merných jednotiek:   3*3,00 = 9 bm stupňa 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,618 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 
 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením ţivotnosti odborným odhadom 
 

Názov 
Začiatok 
uţívania 

V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

Vonkajšie schody na 
parc. KN č. 308/1 

2005 15 25 40 37,50 62,50 
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VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 9 bm stupňa * 12,78 €/bm stupňa * 2,618 * 0,95 286,07 

Technická hodnota 62,50 % z 286,07 € 178,79 

 

2.2.9 Oporný múrik na parc. KN č. 308/1 

Oporný múrik na parc. KN č. 308/1 je prevedený z monolitického betónu. Oporný múrik v uţívaní od roku 
2005, základnú ţivotnosť predpokladám 50 rokov.   
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 
Kód JKSO: 815 4 Oporné múry  
Kód KS: 2ex Inţinierske stavby 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 
Kategória: 9. Oporné múry (JKSO 815 4) 
Bod: 9.3. Betónové - monolitické 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1300/30,1260 = 43,15 €/m3 OP 
Počet merných jednotiek:   28,00*0,30*1,20 = 10,08 m

3
 OP 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,618 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením ţivotnosti odborným odhadom 
 

Názov 
Začiatok 
uţívania 

V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

Oporný múrik na 
parc. KN č. 308/1 

2005 15 35 50 30,00 70,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 10,08 m
3
 OP * 43,15 €/m3 OP * 2,618 * 0,95 1 081,77 

Technická hodnota 70,00 % z 1 081,77 € 757,24 

 

2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 
 

Názov 
Východisková hodnota 

[€] 
Technická hodnota [€] 

Budova obchodu a sluţieb (výrobné priestory 
čalúnickej dielne) čs.304 

678 725,81 437 506,66 

Plot murovaný v kombinácii s oceľ.profilmi v 
rámoch 

4 996,19 3 122,62 

Vonkajšie úpravy   

Prípojka vody na parc. KN č. 803/1 317,03 221,92 

Prípojka kanalizácie na parc. KN č. 803/1 375,27 262,69 

Prípojka zemného plynu na parc. KN č. 803/1  140,37 98,26 

Vodomerná šachta na parc. KN č. 803/1 1 277,44 894,21 

Spevnená plocha na parc. KN č. 803/1 2 141,04 1 498,73 
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Ţumpa na parc. KN č. 308/1 909,57 636,70 

Vonkajšie schody na parc. KN č. 308/1 286,07 178,79 

Oporný múrik na parc. KN č. 308/1 1 081,77 757,24 

Celkom: 690 250,56 445 177,82 

 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
a)  Analýza polohy nehnuteľností:         
Ohodnocovaná nehnuteľnosť - budova centra obchodu a sluţieb čs. 304 je situovaná v centrálnej časti 
obce Plaveč.  
Obec Plaveč má výhodnú polohu vo vzťahu ku štátnej ceste I.triedy Stará Ľubovňa - Prešov, na ktorú 
obec bezprostredne naväzuje. Obec je dopravným uzlom na Poľskú republiku. Budova pôvodne slúţila 
ako výrobné priestory čalúnickej dielne, následne prešla rozsiahlou rekonštrukciou a do dnešnej podoby 
budovy centra obchodu a sluţieb bola uvedená do uţívania v roku 2005. V čase ohodnotenia budova nie 
je v prevádzke, vo februári 2019 došlo vplyvom nadmerného zaťaţenia strechy snehom k následnému 
zrúteniu strechy a stropu nad prevádzkou bývalej predajne potravín AGROMILK. Súčasný stavebno-
technický stav budovy si vyţaduje rozsiahlu opravu a rekonštrukciu. Dopravné napojenie je ţelezničnou 
aj autobusovou dopravou. Budova je napojená na všetky inţinierske siete, ktoré sú v obci Plaveč 
vybudované a ktoré vedú v tesnej blízkosti budovy. 
    
b)  Analýza vyuţitia nehnuteľnosti : 
Ohodnocovaná nehnuteľnosť v čase ohodnotenia je mimo prevádzky (od roku 2010), jej znovuuvedenie 
do prevádzky si vyţiada rozsiahlu opravu a rekonštrukciu.  V budúcnosti v súvislosti s ekonomickými 
zmenami je moţné zariadenie vyuţiť aj na iný účel, napr. výrobná prevádzka, resp. predajné priestory. 
 
c)  Analýza prípadných rizik spojených s vyuţívaním nehnuteľnosti : 
V lokalite neboli zistené ţiadne riziká spojené s uţívaním nehnuteľnosti, súčasný stavebno-technický stav 
nedovoľuje vyuţívanie budovy. Ohodnocovaná nehnuteľnosť podľa aktuálneho LV č. 1805  k.ú. Plaveč zo 
dňa 23.1.2020 je nehnuteľnosť zaťaţená záloţným právom v prospech  Istrobanky, a.s., Laurinská 1, 
Bratislava. Okrem toho v poznámke je uvedené Uznesenie Okresného súdu v Prešove zo dňa 2.10.2015 
o vyhlásení konkurzu na majetok dĺţníka Jozefa Šidlovského a rad oznámení o konaní opakovanej 
dobrovoľnej draţby nehnuteľnosti draţobníkom auctio, s.r.o. Nitra.        
 
 

3.1 STAVBY 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.1.1.1  NEBYTOVÉ BUDOVY 

 
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,25 
 
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 
 

Trieda Výpočet Hodnota 

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

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

III. trieda Priemerný koeficient 0,250 

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

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,250 - 0,225) 0,025 
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Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: 
 

Číslo Popis/Zdôvodnenie Trieda kPDI 
Váha 

vI 
Výsledok 

kPDI*vI 

1 Trh s nehnuteľnosťami     

 dopyt v porovnaní s ponukou je niţší IV. 0,138 13 1,79 

2 
Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k 
centru obce 

    

 
časti obce, mimo obchodného centra, hlavných 
ulíc a vybraných sídlisk 

II. 0,500 30 15,00 

3 Súčasný technický stav nehnuteľností     

 
nehnuteľnosť vyţaduje rozsiahlu opravu, 
rekonštrukciu 

IV. 0,138 8 1,10 

4 Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti     

 objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. I. 0,750 7 5,25 

5 Príslušenstvo nehnuteľnosti     

 bez dopadu na cenu nehnuteľnosti III. 0,250 6 1,50 

6 Typ nehnuteľnosti     

 
priaznivý typ - obchodný a prevádzkový objekt s 
parkoviskom 

II. 0,500 10 5,00 

7 
Pracovné moţnosti obyvateľstva - miera 
nezamestnanosti       

    

 
obmedzené pracovné moţnosti v mieste, 
nezamestnanosť do 15 % 

III. 0,250 9 2,25 

8 Skladba obyvateľstva v mieste stavby     

 malá hustota obyvateľstva I. 0,750 6 4,50 

9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám     

 orientácia hlavných miestností k JZ - JV II. 0,500 5 2,50 

10 Konfigurácia terénu     

 
rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o 
sklone do 5% 

I. 0,750 6 4,50 

11 
Pripravenosť inţinierskych sietí v blízkosti 
stavby 

    

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

II. 0,500 7 3,50 

12 Doprava v okolí nehnuteľnosti     

 ţeleznica a autobus III. 0,250 7 1,75 

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

    

 
obecný úrad, pošta, základná škola, zdravotné 
stredisko, kultúrne zariadenie, základná obchodná 
sieť a základné sluţby 

III. 0,250 10 2,50 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby     

 les, vodná nádrţ, park, vo vzdialenosti do 1000 m III. 0,250 8 2,00 

15 
Kvalita ţivotného prostredia v bezprostrednom 
okolí stavby 

    

 
bez akéhokoľvek poškodenia ovzdušia, vodných 
tokov, bez nadmernej hlučnosti 

I. 0,750 9 6,75 

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

    

 bez zmeny III. 0,250 8 2,00 

17 Moţnosti ďalšieho rozšírenia     

 ţiadna  moţnosť rozšírenia V. 0,025 7 0,18 



Znalec: Ing.arch. Ján Kimák číslo posudku: 12/2020 

Strana 20 

18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností     

 beţný prenájom nehnuteľností III. 0,250 4 1,00 

19 Názor znalca     

 priemerná nehnuteľnosť III. 0,250 20 5,00 

 Spolu   180 68,07 

 
 

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 

 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 68,07/ 180 0,378 

Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kPD = 445 177,82 € * 0,378 168 277,22 € 

 

 

3.2 POZEMKY 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.2.1.1 POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 

 

POPIS 

Všeobecná hodnota pozemkov je stanovená podľa "novej" Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 
213/2017 Z.z., platnej od 24.8.2017, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 
Z.z. o stanovení všeobecnej  hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.  
Jedna sa o pozemky, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1805 k.ú. Plaveč zo dňa 4.6.2020 je  situovaný v 
centrálnej časti zastavaného územia  obce Plaveč. Pozemky  sú vedené ako zastavané plochy a 
nádvoria.   
V lokalite oproti budove sa nachádzajú prevaţne rodinné domy ale aj nebytové stavby s beţným 
technickým vybavením. V tesnej blízkosti je zástavka SAD, dopravné spojenie s okresným mestom Stará 
Ľubovňa je po dobre upravenej komunikácii, cesta vlastným autom do  okresného mesta cca 15 km. V 
lokalite je moţnosť napojenia na všetky inţinierske siete, ktoré sú v obci vybudované  -  vodovod, 
kanalizácia el.sieť a zemný plyn.  
 

Parcela Druh pozemku Vzorec 
Spolu 

výmera 
[m

2
] 

Podiel 
Výmera 

[m
2
] 

803/1 zastavané plochy a nádvoria 317 317,00 1/1 317,00 

803/2 zastavané plochy a nádvoria 1009 1009,00 1/1 1009,00 

Spolu 
výmera   

    1 326,00 

 
Obec:     Plaveč 
Východisková hodnota:  VHMJ = 3,32 €/m

2
 

 

Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 

kS 
koeficient všeobecnej 

situácie 

2. stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov a 
poľnohospodárske oblasti obcí a miest do 10 000 obyvateľov 

0,90 

kV 
koeficient intenzity 

vyuţitia 

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

1,00 
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kD 
koeficient dopravných 

vzťahov 

3. pozemky v samostatných obciach, odkiaľ sa moţno dostať 
prostriedkom hromadnej dopravy alebo osobným motorovým 
vozidlom do centra mesta do 15 min. pri beţnej premávke, 
pozemky v mestách bez moţnosti vyuţitia mestskej hromadnej 
dopravy 

0,90 

kF 
koeficient funkčného 

vyuţitia územia 

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

1,30 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

4. veľmi dobrá vybavenosť (moţnosť napojenia na viac ako tri 
druhy verejných sietí) 

1,40 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 

3. pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to nebolo 
zohľadnené v zvýšenej východiskovej hodnote 

2,00 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 
0. nevyskytuje sa 1,00 

 
 

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 

 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie 
kPD = 0,90 * 1,00 * 0,90 * 1,30 * 1,40 * 
2,00 * 1,00 

2,9484 

Jednotková hodnota pozemku 
VŠHMJ = VHMJ * kPD = 3,32 €/m

2
 * 

2,9484 
9,79 €/m

2
 

Všeobecná hodnota pozemku 
VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 1 326,00 m

2
 * 

9,79 €/m
2
 

12 981,54 € 

 

VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH 

 

Názov Výpočet 
Všeobecná hodnota 

pozemku v celosti [€] 

parcela č. 803/1 317,00 m
2
 * 9,79 €/m

2
 * 1 / 1 3 103,43 

parcela č. 803/2 1 009,00 m
2
 * 9,79 €/m

2
 * 1 / 1 9 878,11 

Spolu  12 981,54 

 



Znalec: Ing.arch. Ján Kimák číslo posudku: 12/2020 

Strana 22 

III. ZÁVER 

1. PREHĽAD 

Prehľad všeobecných hodnôt v eurách stanovených rôznymi metódami 
 

Názov 
Stavby Pozemky 

Polohová 
diferenciácia 

Kombinovaná 
metóda 

Porovnávacia 
metóda 

Polohová 
diferenciácia 

Výnosová 
metóda 

Porovnávacia 
metóda 

Všetky 
stavby a 
pozemky 

168 277,22 - - 12 981,54 - - 

2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby  

Budova obchodu a sluţieb (výrobné priestory čalúnickej dielne) 
čs.304 

165 377,52 

Plot murovaný v kombinácii s oceľ.profilmi v rámoch 1 180,35 

Vonkajšie úpravy  

Prípojka vody na parc. KN č. 803/1 83,89 

Prípojka kanalizácie na parc. KN č. 803/1 99,30 

Prípojka zemného plynu na parc. KN č. 803/1  37,14 

Vodomerná šachta na parc. KN č. 803/1 338,01 

Spevnená plocha na parc. KN č. 803/1 566,52 

Ţumpa na parc. KN č. 308/1 240,67 

Vonkajšie schody na parc. KN č. 308/1 67,58 

Oporný múrik na parc. KN č. 308/1 286,24 

Spolu stavby 168 277,22 

Pozemky  

 LV č. 1805 k.ú. Plaveč - parc. č. 803/1 (317  m
2
) 3 103,43 

 LV č. 1805 k.ú. Plaveč - parc. č. 803/2 (1 009  m
2
) 9 878,11 

Spolu pozemky (1 326,00 m
2
) 12 981,54 

Všeobecná hodnota celkom 181 258,76 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene 181 000,00 

 
Slovom: Jedenstoosemdesiatjedentisíc Eur 

3. MIMORIADNE RIZIKÁ 

V lokalite neboli zistené ţiadne riziká spojené s uţívaním nehnuteľnosti, súčasný stavebno-technický stav 
nedovoľuje vyuţívanie budovy. Ohodnocovaná nehnuteľnosť podľa aktuálneho LV č. 1805  k.ú. Plaveč zo 
dňa 4.6.2020 je nehnuteľnosť zaťaţená záloţným právom v prospech  Istrobanky, a.s., Laurinská 1, 
Bratislava. Okrem toho v poznámke je uvedené Uznesenie Okresného súdu v Prešove zo dňa 2.10.2015 
o vyhlásení konkurzu na majetok dĺţníka Jozefa Šidlovského a rad oznámení o konaní opakovanej 
dobrovoľnej draţby nehnuteľnosti draţobníkom auctio, s.r.o. Nitra.        
 
 
Vo Svidníku dňa : 4.6.2020 
 
                                                                                                             Ing.arch. Ján  K i m á k 
                                                                                                                                    znalec 
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IV. PRÍLOHY 

 
1.  Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku zo dňa 23.1.2020 
      
2.  Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností, výpis z listu vlastníctva č. 1805 k.ú. Plaveč, vytvorený  
     znalcom cez katastrálny portál dňa 4.6.2020 
 
3.  Aktuálna informatívna kópia katastrálnej mapy, mapový list k.ú. Plaveč, vytvorený znalcom cez  
     katastrálny portál dňa 4.6.2020 
 
4.  Potvrdenie Obce Plaveč zo dňa 19.5.2006 o dobe výstavby stavby "Rekonštrukcia, prístavba a kotolňa    
     ZRS Plaveč"  
 
5.  Kolaudačné rozhodnutie na povolenie uţívať stavbu "Výrobné priestory čalúnickej dielne ", vydané  
     Obcou Plaveč dňa 2.6.2005 
 
6.  Výkresová dokumentácia : situácia, pôvodná budova - pôdorys suterénu a prízemia, rez, prístavba :   
     pôdorys prízemia, rez    
 
7.  Fotodokumentácia skutkového stavu ohodnocovaného objektu (exteriér a interiér)  
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V. ZNALECKÁ DOLOŢKA 

 
Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 
vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. 1596/95 zo dňa 12.6.1995  pre odbor 
Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby a odhady nehnuteľností. Evidenčné číslo znalca 911560. 
Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom 12/2020 znaleckého denníka.  
Zároveň vyhlasujem, ţe som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                        Ing.arch. Ján  K i m á k 
                                                                                                                                         znalec 
 
  
 
 


