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Názov materiálu: NÁVRH RIEŠENIA ZRUŠENIA A VYPORIADANIA PODIELOVÉHO
SPOLUVLASTNÍCTVA K NEHNUTEĽNOSTIAM KOLLÁROVA č.
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Znalecké podklady
Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na uzavretie zmieru schváleného príslušným súdom v právnej veci sp. zn.
č.15C/150/2016 vedenej Okresným súdom Piešťany žalobcu: Mesto Piešťany proti
žalovaným: 1. Ing. Fedor Caňo, 2. Oriana Bayissová o zrušenie a vyporiadanie podielového
spoluvlastníctva žalobcu a žalovaných v 1. a v 2. rade k pozemku parcela C-KN, parc. č.
6629 zast. plochy a nádvoria s výmerou 328 m2 a k domu súp. č. 1641 postavenému na
pozemku parc. č. 6629 zapísaných v katastri nehnuteľností Okresného úradu Piešťany,
katastrálneho odboru v LV č. 3412 pre obec a k. ú. Piešťany, pričom žalobca sa súdnym
prikázaním stane výlučným vlastníkom predmetných nehnuteľností a vyplatí zo sumy
všeobecnej hodnoty nehnuteľností stanovenej vo výške 391.000,- eur žalovanému v 1. rade
sumu vo výške ...€ ako náhradu na vyrovnanie za spoluvlastnícky podiel v 1/15 a žalovanej
v 2. rade sumu vo výške ...€ ako náhradu na vyrovnanie za spoluvlastnícky podiel v 2/15,
a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Čl. V. ods. 9 písm. e) Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany – zrušenie a vyporiadanie podielového
spoluvlastníctva majetku mesta uzavretím zmieru schváleného príslušným súdom v právnej
veci sp. zn. č.15C/150/2016 vedenej Okresným súdom Piešťany
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

Stanoviská komisií MsZ Piešťany:
Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie:

Spracovateľ: Mgr. Monika Mackovjaková, referent Oddelenia právnych a klientskych
služieb MsÚ Piešťany
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

Predkladateľ: Mgr. Peter Jančovič, PhD. – primátor mesta Piešťany
Dátum vyhotovenia: 04.09.2019

Dôvodová správa
Právna vec sp. zn. č.: 15C/150/2016 vedená Okresným súdom Piešťany:
V právnej veci Mesto Piešťany c/a 1. Ing. Fedor Caňo, 2. Oriana Bayissová, bola podaná
žaloba zo dňa 03.06.2016, ktorou sa Mesto domáhalo vydania rozhodnutia:
„Súd zrušuje podielové spoluvlastníctvo žalobcu a žalovaných v 1. a v 2. rade k pozemku
parcela C-KN, parc. č. 6629 zast. plochy a nádvoria s výmerou 328 m2 a k domu súp. č.
1641 postaveného na pozemku parc. č. 6629 zapísaných v katastri nehnuteľností Okresného
úradu Piešťany, katastrálneho odboru v LV č. 3412 pre obec a k. ú. Piešťany a v súlade so
znaleckým posudkom znalca z odboru oceňovania nehnuteľností Ing. Róberta Golutza č.
137/2015 zo dňa 14.12.2015 vypracovaného na určenie všeobecnej hodnoty a zápisu bytov
č. 1 , 2 , 3, 4, 5 domu s. č. 1641 do katastra nehnuteľností, prikazuje do vlastníctva žalobcu
byt č. 1 s výmerou 83,49 m2, nachádzajúci sa na prízemí domu na Kollárovej ul., s. č. 1641 v
Piešťanoch, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu a k pozemku, parcela C-KN, pare č. 6629 zastavané plochy a nádvoria s
výmerou 328 m2 vo veľkosti 8349/43491, byt č. 2 s výmerou 87,52 m nachádzajúci sa na
prízemí domu na Kollárovej ul., s. č. 1641 v Piešťanoch, vrátane spoluvlastníckeho podielu
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a k pozemku, parcela C-KN, pare
č. 6629 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 328 m2 vo veľkosti 8752/43491, byt č. 3 s
výmerou 83,52 m2 nachádzajúci sa na 1. poschodí domu na Kollárovej ul., s. č. 1641 v
Piešťanoch, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu a k pozemku, parcela C-KN, pare. č. 6629 zastavané plochy a nádvoria s
výmerou 328m2 vo veľkosti 8352/43491, byt č. 4 s výmerou 88,41 m2 nachádzajúci sa na 1.
poschodí domu na Kollárovej ul., s. č. 1641 v Piešťanoch, vrátane spoluvlastníckeho podielu
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a k pozemku, parcela C-KN, pare.
č. 6629 zastavané pl. a nádvoria s výmerou 328m2 vo veľkosti 8841/43491 a do podielového
spoluvlastníctva žalovaného v 1. rade v podiele 1/3 a žalovaného v 2. rade v podiele 2/3
prikazuje byt č. 5 s výmerou 91, 97 m2 nachádzajúci sa na 2. poschodí domu na Kollárovej
ul., s. č. 1641, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu a k pozemku, parcela C-KN, pare. č. 6629 zastavané plochy a nádvoria s
výmerou 328m2 vo veľkosti 9197/43491. Žalovaní v 1. a v 2. rade sú povinní spoločne a
nerozdielne na vyrovnanie podielu zo zrušeného podielového spoluvlastníctva zaplatiť
navrhovateľovi sumu vo výške 2 488, 04 Eur do 30 dní od právoplatnosti rozsudku“
Podľa ust. § 142 ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení , ak
nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie - na návrh niektorého
spoluvlastníka súd. Prihliadne pri tom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je
rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo
viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pri tom na to, aby sa vec mohla účelne využiť.
1. V súčasnosti je však potrebné vychádzať z toho, že nehnuteľnosť dom súp. č. 1641
vedený na LV č. 3412 je evidovaný ako „druh stavby“ 10 – dom a teda súd nemôže
pri rozhodovaní vychádzať z predpokladu, že sa jedná o bytový dom (nie je možné
rozhodovať o odlišnom právnom stave evidovanom v katastri nehnuteľností).
2. Ak by aj bol dom súp. č. 1641 vedený na LV č. 3412, vedený ako bytový dom rovnako
z hľadiska petitu žaloby nie je možné rozhodnúť, „že súd na jednej strane podielové
spoluvlastníctvo k veci zruší a na strane druhej ďalšou výrokovou časťou podielové
spoluvlastníctvo založí“. Takýto postup zo strany súdu pri svojom rozhodovaní nie je
možný.
3. Na spoločnom rokovaní 05.04.2019 na Mestskom úrade Piešťany Oriana Bayissová
predložila Znalecký posudok Ing. Romany Hronskej ktorým bola stanovená VŠH na
sumu 467.000,-€. Mesto Piešťany (Bytový podnik mesta Piešťany) zabezpečil
znalecký posudok Ing. Františka Nekoranca, ktorý stanovil hodnotu nehnuteľnosti na
sumu 306.000,-€, ktorú potom na našu požiadavku upravil doplnením na 343.000,-€.
Oriana Bayissová na tomto stretnutí ponúkla možnosť uzatvorenia dohody, resp.
schválenie súdneho zmieru tak, že by jej Mesto Piešťany za zrušenie podielového

spoluvlastníctva nehnuteľností vedených na LV 3412 vyplatilo náhradu zo sumy
427.000,-€, čo by predstavovalo náhradu za 3/15 (2/15 Bayissová a 1/15 Caňo)
vyplatenie sumy spolu 85.400,-€. Za predpokladu, ak by aj súd ustálil VŠH vo výške
343.000,-€ stanovenej Ing. Františkom Nekorancom suma na finančné vyrovnanie za
3/15 by predstavovala 68.600,-€. Rozdiel na vyplatenie náhrady za spoluvlastnícky
podiel je v daných riešeniach 16.800,- €. Pri možnosti schválenia súdneho zmieru (za
predpokladu súčinnosti Ing. Fedora Caňa) by došlo k vráteniu časti zaplateného
súdneho poplatku a pri zaplatení poplatku z hodnoty veci, Mesto Piešťany ušetrí na
súdnom poplatku cca 20.000,-€.
4. Rovnako upozorňujeme na možnosť uplatnenia vzájomnej protižaloby zo strany
Bayissovej s tým, že by mohla žiadať vec prikázať do jej výlučného vlastníctva
a vyplatila by Mesto Piešťany z hodnoty VŠH, ktorú ona od Mesta požaduje.
5. V nehnuteľnosti dome na Kollárovej ulici sú v súčasnosti 2 byty (byt č.1 a č. 5), na
ktoré sa nevzťahuje povinnosť tieto odpredať osobám, ktoré majú k bytu užívacie
právo.
6. Zo všetkých uvedených dôvodov a napriek rozdielnosti VŠH sa prikláňame k riešeniu
veci schválením súdneho zmieru tak, aby sa Mesto Piešťany stalo výlučným
vlastníkom nehnuteľností vedených LV č. 3412 i za predpokladu vyplatenia vyššej
hodnoty 85.400,-€ (teda o 16.800,- €), nakoľko dôjde nielen k úspore súdneho
poplatku, ale i k úhrade trov spojených s ďalšími výdavkami na súdne konanie č.:
15C/150/2016.
V súlade s vyslovením predbežného právneho názoru súdu, ako aj stanoviskami procesných
strán pred otvorením pojednávania vo veci samej, došlo zo strany strán k rokovaniu
o možnom mimosúdnom vyriešení veci, resp. možnosti vec skončiť schválením súdneho
zmieru. Spornou však zostala v týchto rokovaniach výška odplaty za vyrovnanie
spoluvlastníckeho podielu Žalovanej 2. zo dôvodu rozdielnosti stanovenia VŠH znaleckými
posudkami, ktoré si procesné strany opätovne nechali vypracovať.
Žalovaná 2. si nechala vypracovať Znalecký posudok súdnym znalcom, ktorý vypracovala
Ing. Romana Hronská, Šafárikova 1500/6, 921 01 Piešťany, evidenčné číslo: 915418,
evidovaný v znaleckom denníku pod č.: 24/2018. Znalkyňa ohodnotila nehnuteľnosti ktoré
tvoria predmet sporu VŠH rovnajúcu sa 467.000,-€.
Po predložení tohto posudku Žalovanou 2. si Žalobca opätovne nechal spracovať Znalecký
posudok znalcom Ing. Františkom Nekorancom, J. Halašu 2711/12, 911 08 Trenčín,
evidenčné číslo: 912481, evidovaný v znaleckom denníku pod č.: 10/2019. Znalec ohodnotil
nehnuteľnosti, ktoré tvoria predmet sporu VŠH rovnajúcu sa 306.000,-€.
Na spoločnom rokovaní strán sporu (Žalobcu a Žalovanej 2.) za účasti oboch znalcov Ing.
Romany Hronskej a Ing. Františka Nekoranca, strany sa pokúsili vzájomne si vysvetliť
neúmerne vysokú rozdielnosť v stanovení VŠH predmetu sporu.
Ing. František Nekoranec uviedol, že Ing. Romana Hronská pri výpočte a stanovení
technickej hodnoty vychádzala z neúmerne vysokej ceny nehnuteľnosti (najmä domu),
pričom v jej posudku vôbec nie je objektívne zhodnotený najmä technický stav nehnuteľnosti
(najmä: strecha, nosné konštrukcie, inžinierske siete, technické vybavenia domu a pod.) Že
na dome neboli vykonávané žiadne opravy a ani rekonštrukčné práce). Podľa vyjadrenia Ing.
Františka Nekoranca Ing. Romana Hronská stanovila technickú hodnotu nehnuteľností
(akoby bytového domu), ktorá by zodpovedala bytovým domom, ktoré boli vybudované pred
10-15 rokov alebo také ktoré sú po ich výraznej alebo úplnej rekonštrukcii.
Ing. Romana Hronská dôvodila, že pri stanovení hodnoty nehnuteľností, ktoré tvoria predmet
sporu vychádzala z „predajnosti“ jednotlivých bytov v mieste ich lokality a preto prihliadala
najmä pri použití koeficientov na tieto ukazovatele, a teda ani zníženie technickej hodnoty

nehnuteľnosti nemôže byť dôvodom, pre ktoré by mala mať nehnuteľnosť nižšiu cenu a treba
vychádzať z ceny jednotlivých bytov v porovnaní s obdobnými pri ich predaji.
Ing. Nekoranec namietal, že technická hodnota oceňovanej nehnuteľnosti by mala byť
„zhodná“ a teda túto nemôže znalec vyčísliť v rozpore s technickým stavom nehnuteľnosti.
Rovnako poukázal na použitie koeficientov v maximálne prípustnej miere s tým, že ani
súčasný technický stav z hľadiska opotrebovania stavby nezodpovedá použitiu tak vysokých
koeficientov. „Technická hodnota (TH) - je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby
znížený o hodnotu zodpovedajúcu výške opotrebovania. Ekvivalentným pojmom je
reprodukčná zostatková hodnota alebo časová cena.
- Technický stav stavby (TS) - je percentuálne vyjadrenie okamžitého stavu stavby.“
Následne preto Žalobca požiadal Ing. Františka Nekoranca, aby doplnil svoj Znalecký
posudok tak, aby použil pri stanovení VŠH na vyjadrenie Technickej hodnoty koeficienty
v najvyššej možnej miere, ktoré zvyšujú hodnotu nehnuteľnosti z hľadiska ich polohy a
predajnosti a pod. Ing. František Nekoranec po tomto stanovil cenu nehnuteľností na
343.000,-€.
Žalovaná 2. navrhla mimosúdne vyriešenie veci, resp. vec vyriešiť súdnym zmierom a za tým
účelom hodnotu vyrovnacieho podielu z hodnoty 427.000,-€, čo by predstavovalo náhradu
na vyrovnanie za spoluvlastnícky podiel v 2/15 pre Žalovanú 2. vo výške 56.933,3€ a
náhradu na vyrovnanie za spoluvlastnícky podiel v 1/15 pre Žalovaného 1. vo výške
28.466,6€ (vyplatenie sumy spolu 85.400,-€).
V priebehu augusta 2019 sme boli informovaní o stanovisku právnej zástupkyne p.
Bayissovej, ktorá upravila svoj nárok na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
tak, že dodatkom k znaleckému posudku Ing. Romany Hronskej bola znížená VŠH na
sumu 391.000,-€. S ohľadom na uvedenú skutočnosť by tým predstavoval rozdiel za nami
ponúknutú hodnotu a požadovanú hodnotu 9.600,-€, čo v spojitosti s výškou súdnych
poplatkov a trov konania nepredstavuje hodnotu, pre ktorú by bolo účelné viesť súdne
konanie, a to z dôvodu, že navrhovaným riešením - schválením súdneho zmieru Mesto
Piešťany ušetrí viac ako 10-tis. Eur, ak predíde súdnemu konaniu.
Návrh zmieru: „ Súd zrušuje podielové spoluvlastníctvo žalobcu a žalovaných v 1. a 2. rade
k nehnuteľnostiam zapísaným v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Piešťany na LV
č.3412 pre obec Piešťany k.ú. Piešťany ako dom pod súpisným číslom 1641 na pozemku
parcely registra C pod č.6629 zastavanej plochy o výmere 328 m2 a prikazuje
spoluvlastnícky podiel žalovaného v 1 rade v 1/15 k celku do vlastníctva žalobcu
a rovnako prikazuje spoluvlastnícky podiel žalovanej v 2 rade v 2/15 k celku do vlastníctva
žalobcu. Žalobca je povinný zaplatiť žalovanému v 1. rade sumu vo výške ...... a žalovanej
v 2.rade sumu vo výške do 15 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Žiadna zo strán nemá
nárok na náhradu trov konania .“
Uznesenie o vrátení poplatku - Súd vracia žalobcovi zaplatený súdny poplatok vo výške
......... cestou učtárne súdu do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:
Číslo
1

2

3
4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15
16

Popis/Zdôvodnenie
Trh s nehnuteľnosťami
dopyt v porovnaní s ponukou je výrazne
vyšší
Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru
obce
obchodné centrá hlavné ulice a vybrané
sídliská
Súčasný technický stav nehnuteľností
nehnuteľnosť vyžaduje opravu
Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti
objekty pre bývanie, šport, rekreáciu,
parky a pod.
Príslušenstvo nehnuteľnosti
príslušenstvo nehnuteľnosti vhodné,
majúce vplyv na cenu nehnuteľnosti jeho podiel na celkovej cene je menší
ako 20%
Typ nehnuteľnosti
priaznivý typ - dvojdom, dom v radovej
zástavbe - s kompletným zázemím, s
výborným dispozičným riešením.
Pracovné možnosti obyvateľstva - miera
nezamestnanosti
dostatočná ponuka pracovných možností v
mieste, nezamestnanosť do 5 %
Skladba obyvateľstva v mieste stavby
malá hustota obyvateľstva
Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám
orientácia hlavných miestností čiastočne
vhodná a čiastočne nevhodná
Konfigurácia terénu
rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok
o sklone do 5%
Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby
elektrická prípojka, vodovod, prípojka
plynu, kanalizácia, telefón, spoločná
anténa
Doprava v okolí nehnuteľnosti
železnica, autobus a miestna doprava
Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav.,
obchody, služby, kultúra)
okresný úrad, banka, súd, daňový úrad,
stredná škola, poliklinika, kultúrne
zariadenia, kompletná sieť obchodov a
základné služby
Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby
význačné prírodné lokality, lesy, vodná
nádrž, park, skanzen a pod.
Kvalita životného prostredia v bezprostrednom
okolí stavby
bežný hluk a prašnosť od dopravy
Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, vplyv

Trieda

kPDI

Váha
vI

Výsledok
kPDI*vI

I.

2,250

13

29,25

I.

2,250

30

67,50

III.

0,750

8

6,00

I.

2,250

7

15,75

II.

1,500

6

9,00

II.

1,500

10

15,00

I.

2,250

9

20,25

I.

2,250

6

13,50

III.

0,750

5

3,75

I.

2,250

6

13,50

II.

1,500

7

10,50

II.

1,500

7

10,50

II.

1,500

10

15,00

II.

1,500

8

12,00

II.

1,500

9

13,50

III.

0,750

8

6,00

na nehnut.
bez zmeny
17

Možnosti ďalšieho rozšírenia
žiadna možnosť rozšírenia

18

Dosahovanie výnosu z nehnuteľností
bežný prenájom nehnuteľností

19

Názor znalca
výborná nehnuteľnosť

V.

0,075

7

0,53

III.

0,750

4

3,00

I.

2,250

20

45,00

180

309,53

Spolu

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB
Názov
Koeficient polohovej diferenciácie
Všeobecná hodnota

Výpočet
kPD = 309,53/ 180
VŠHS = TH * kPD =
143 486,14 € * 1,720

Hodnota
1,720
246 796,16 €

2. PREHĽAD
Prehľad všeobecných hodnôt v eurách stanovených rôznymi metódami
Názov
Všetky
stavby a
pozemky

Stavby
Polohová
diferenciácia

Pozemky

Kombinovaná
metóda

246 796,16

-

Porovnávacia
metóda

-

Polohová
diferenciácia

Výnosová
metóda

96 188,55

Porovnávacia
metóda

-

-

3.REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY
Názov

Všeobecná hodnota [€]

Stavby
Dom súp.č.1641
Oplotenie dvora
Pozemky
Zastavaná plocha a záhrada - parc. č. 6629 (328
Zastavaná plocha a záhrada - parc. č. 6630 (235
Všeobecná hodnota celkom

Všeobecná hodnota zaokrúhlene
Slovom: Tristoštyridsaťtritisíc Eur

245 102,29
1 693,87
m2)
m2)

56 038,80
40 149,75
342 984,71

343 000,00
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Znalec: Ing. Romana Hronská, Šafárikova 1500/6, 921 01 Pieš any, evidenčné číslo: 915418,
telefón: 0907 556 289
Zadávate : Oriana Bayissová, Adama Trajana 3, Pieš any 921 01
Číslo spisu (objednávky): Objednávka zo dňa 12.11.2018
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I. ÚVOD
1. Úloha znalca a predmet znaleckého konania:
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnute ností zapísaných v LV č. 3412, katastrálne územie Pieš any.
2. Účel znaleckého posudku:
Súdne konanie.
3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu):
23.11.2018
4. Dátum, ku ktorému sa nehnute nosť alebo stavba ohodnocuje: 23.11.2018
5. Podklady na vypracovanie posudku :
a) podklady dodané zadávate om :
- Zmluva o nadobudnutí majetku objednávate om znaleckého posudku - Darovacia zmluva
- Potvrdenie o veku bytového domu zo dňa 08.12.2015 vydaného Bytovým podnikom Pieš any - Znalecký
posudok č.137/2015 - Ing. Róbert Golutz.
- Informatívne pôdorysy bytového domu zo znaleckého posudku č.137/2015 - vypracoval Ing. Róbert Golutz
- Čestné prehlásenie o realizovaní rekonštrukcie strechy, plynofikácie objektu a zriadení samostatného
vykurovania v každom byte.
b) podklady získané znalcom :
- List vlastníctva č.3412 k.ú. Pieš any, vytvorený cez katastrálny portál dňa 06.11.2018
- Informatívna kópia z mapy, vytvorená cez katastrálny portál dňa 10.11.2018
- Zameranie a zakreslenie skutkového stavu bytového domu.
- Fotodokumentácia vyhotovená dňa 23.11.2018
6. Použité právne predpisy a literatúra:
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej
hodnoty.
- Vyhláška MS SR č.213/2017 Z.z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladate och a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
- Vyhláška MS SR č. 228/2018 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MS SR č. 490/2004 Z.z. ktorou sa vykonáva
zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladate och a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení vyhlášky č. 500/2005 Z.z.
- STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov.
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.
- Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. 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 nehnute ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute nostiam (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.
- Vyhláška ŠÚ SR č.323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb
- Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnute ností a stavieb, Žilinská univerzita
v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3
7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov:
- Všeobecná hodnota (VŠH) - je výsledná objektivizovaná hodnota nehnute ností a stavieb, ktorá je
znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnu na
trhu v podmienkach vo nej sú aže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú kona s patričnou
informovanos ou i opatrnos ou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou;
obvykle vrátane dane z pridanej hodnoty. Ekvivalentným pojmom je trhová hodnota.
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- Východisková hodnota (VH) - je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možné hodnotenú stavbu
nadobudnú formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty. Ekvivalentným
pojmom je reprodukčná obstarávacia hodnota alebo nová cena. V zmysle medzinárodných ohodnocovacích
štandardov sa jedná o princíp nákladového určenia hodnoty.
- Technická hodnota (TH) - je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu
zodpovedajúcu výške opotrebovania. Ekvivalentným pojmom je reprodukčná zostatková hodnota alebo
časová cena.
- Technický stav stavby (TS) - je percentuálne vyjadrenie okamžitého stavu stavby.
- Výnosová hodnota (HV) - je znalecký odhad súčasnej hodnoty budúcich disponibilných výnosov z využitia
nehnute nosti formou prenájmu, diskontovaných rizikovou (diskontnou) sadzbou.
- Opotrebenie stavby (O) - je percentuálne vyjadrenie opotrebenia stavby.
- Vek stavby (V) - je vek stavby v rokoch od začiatku užívania k termínu posúdenia / ohodnotenia.
- Zostatková životnos stavby (T) - je predpokladaná doba ďalšej životnosti stavby v rokoch až do
predpokladaného zániku stavby.
- Predpokladaná životnos stavby (Z) - je predpokladaná (alebo stanovená) celková životnos stavby v
rokoch.
8. Osobitné požiadavky objednávate a:
Neboli vznesené.

II. POSUDOK
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
a) Výber použitej metódy:
Ohodnotenie je vykonané v súlade s prílohou č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku. Vo výpočte sú použité rozpočtové ukazovatele a metodické postupy stanovenia
všeobecnej hodnoty uvedené v "Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnute ností a stavieb", vydanej
ÚSI ŽU v Žiline (ISBN 80-7100-827-3).
Všeobecná hodnota je vypočítaná metódou polohovej diferenciácie. Na výpočet všeobecnej hodnoty
porovnávacou metódou nie sú v mieste hodnoteného bytového domu k dispozícii preskúmate né údaje o
porovnate ných bytových domoch a nebytových priestoroch. Kombinovaná metóda nie je použitá, nako ko
bytový dom nie je schopný dosahova primeraný výnos formou prenájmu. Výpočet východiskovej a
technickej hodnoty je vykonaný v zmysle citovanej vyhlášky a jej prílohy. Pri výpočte východiskovej hodnoty
sú použité koeficienty vývoja cien stavebných prác 2,476 platné pre III. štvr rok 2018. Koeficient vybavenia,
konštrukčno - materiálovej charakteristiky a nedokončenos , resp. úplnos jednotlivých prvkov, sú
zoh adnené pri stanovení technickej hodnoty.
Všeobecná hodnota pozemku je vypočítaná metódou polohovej diferenciácie. Na výpočet všeobecnej
hodnoty porovnávacou metódou nie sú k dispozícii preskúmate né údaje o porovnate ných pozemkoch.
Výnosová metóda nie je použitá, nako ko pozemok v čase hodnotenia nedosahuje výnos formou prenájmu.
b) Vlastnícke a evidenčné údaje:
pod a výpisu listu vlastníctva č. 3412 k.ú. Pieš any
A. Majetková podstata:
Parcely registra "C"
parc.č. 6629 o výmere 328m2, zastavaná plocha a nádvorie
Stavby
Bytový dom súp.č. 1641 na parc.č. 6629
B. Vlastníci a iné oprávnené osoby:
1 Mesto Pieš any

spoluvlastnícky podiel 12/15

2 Caňo Fedor, Ing., Partizánska 91, Nitra, SR
dátum narodenia: 12.04.1952;

spoluvlastnícky podiel 1/15
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Titul nadobudnutia
Z 322/98-KS Trnava - Uznesenie 4Co 21/98 oh . D 1627/94-980/98
4 Bayissová Oriana r. Bayissová, A.Trajana 3, Pieš any, 921 01,SR
dátum narodenia: 07.03.1984;
Titul nadobudnutia
V 374/16- Darovacia zmluva právoplatná 7.3.2016 - 637/16

spoluvlastnícky podiel 2/15

Tituly nadobudnutia LV:
ONV Trnava Fin. 4/98 - D 67
Byt.podn.PY - C.1035/88-355/88
Dohoda o BSM + PK.VL-2915 - 120/91
Uznes.obv.súdu Braislava 1 SA 851/Z - 421/92
Z 1286/95 - Uznesenie obv. súdu Bratislava c.20 Cob 507/93+výpis z obchod.reg.vl.c. 29/K - 959/95
Z 2226/95-c.j.Pra/1/96-381/96
R 526/01 - Zrušenie Ex 439/98 1628/01
R 525/01 - Zrušenie Ex 439/98 1629/01
R 524/01 - Zrušenie Ex 439/98 1630/01
R 523/01 - Zrušenie Ex 439/98 1631/01
Z 1329/02 -Daňový úrad Pieš any-Rozhodnutie o urč.zál.práva č.648/2300/128-86189/02/Pit.-2705/02,Z
1437/02 -Daňový úrad Pieš any - Rozhodnutie o zrušení zál.práva - 267/03
R 214/07 - Zrušenie EX 30/2007 - 1410/07
Z 359/08 - Zruš.EX 389/2006 -993/08
Z 360/08 - Zruč.EX 388/2006 -994/08
C. archy
Bez zápisu.
Iné údaje:
Pred zmvm p.c.1442/4
Z 993/10 - Ex. úrad Bratislava V., JUDr. Hladíková - zrušenie exek. záložného práva - 1431/10
Poznámka:
Bez zápisu
c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia:
Miestna obhliadka so zameraním bola vykonaná dňa 23.11.2018 za účasti nájomcov bytového domu. Bol mi
sprístupnený byt č. 3.
Fotodokumentácia vyhotovená dňa 23.11.2018
d) Porovnanie technickej dokumentácie so skutočným stavom :
Projektová dokumentácia bytového domu nebola predložená k vypracovaniu znaleckého posudku. Skutkový
stav bytového domu (informatívny rez a pôdorys - na zistenie obostavaného priestoru) je zakreslený v
prílohe znaleckého posudku. Dispozície bytov sú použité zo znaleckého posudku č.137/2015 - vypracoval
Ing.Róbert Golutz.
e) Údaje katastra nehnute ností:
Popisné a geodetické údaje sú v súlade so zisteným skutočným stavom.
f) Vymenovanie jednotlivých stavieb a pozemkov ktoré sú predmetom ohodnotenia:
- Bytový dom súp.č.1641 na parc.č.6629
- parc.č. 6629 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 328 m2
g) Vymenovanie jednotlivých stavieb a pozemkov, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:
Neboli zistené.
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2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY
2.1 BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)
2.1.1 Bytový dom Kollárova 8
POPIS STAVBY

Predmetom ohodnotenia je bytový dom súp.č.1641 na Kollárovej ulici v Pieš anoch. Bytový dom je
štvorpodlažný, s čiastočne zapusteným suterénom v ktorom sa nachádzajú pivnice, práčovňa, kočíkáreň a
sklad civilnej ochrany. V ďalších podlažiach sa nachádzajú byty a povalový priestor. V dome sa nachádza
pä bytových jednotiek. Murovaná stavba je založená na základových pásoch s vodorovnou izoláciou.
Nehnute nos je napojená na miestne inžinierske siete - plyn, voda, kanál, NN rozvody. Prístup k
nehnute nosti je z miestnej asfaltovej komunikácie.
Spoločnými časťami bytového domu sú:
základy domu, obvodové steny, strecha, priečelia vchody, schodiská, chodby, vodorovné nosné a izolačné
konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho bezpečnos a sú určené na spoločné
užívanie.
Spoločnými zariadeniami bytového domu sú:
Vodovodné, kanalizačné, plynové, elektrické a telefónne domové prípojky, komíny, bleskozvody a to aj v
prípade, ak sú umiestnené mimo bytového domu a slúžia výlučne domu v ktorom je byt umiestnený.
Technický popis bytového domu
Základové pásy sú z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné
konštrukcie sú murované z tehál v hr. do 50cm, deliace konštrukcie murované hr. prevažne 15-30cm.
Vodorovné nosné konštrukcie tvoria žb. monolitické prievlaky a stropné dosky. Schodisko je žb. monolitické
s povrchovou úpravou z brúseného terazza. Strecha je v časti plochá a v časti sedlová, drevený krov s
krytinou z hliníkového plechu. Krytina bola rekonštruovaná v roku 1978. Klampiarske konštrukcie strechy sú
z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú brizolitové vnútorné hladké vápenocementové. Okná v
spoločných priestoroch sú drevené zdvojené, vstupné dvere v bytovom dome sú drevené. Vykurovanie bytov
v dome je samostatné vlastné pre každý byt. V roku 1975 bol bytový dom plynofikovaný a následne bolo
zriadené samostatné vykurovanie pre každý byt plynovým kotlom, ktorý slúži aj na ohrev teplej vody.
Elektroinštalácia je svetelná. Dom je napojený na verejné rozvody vody, kanalizácie, plynu a NN rozvody. V
dome sa nachádza pä bytových jednotiek. V jednom byte sú osadené plastové okná.
Určenie veku stavby
Bytový dom bol odovzdaný do užívania v roku 1938 na základe potvrdenia o veku bytového domu z
Bytového podniku Pieš any zo dňa 8.12.2018, ktoré mi bolo dodané v znaleckom posudku č.137/2015 vypracoval Ing. Róbert Golutz, prikladám ho do prílohy.
Životnosť objektu
Bytový dom nevykazuje vidite né poruchy, fasády nie sú zateplené. Nehnute nos je priebežne udržiavaná a
stav prvkov dlhodobej životnosti je dobrý. Opotrebenie je vypočítané lineárnou metódou. Vzh adom na
konštrukciu domu, stav prvkov dlhodobej životnosti v čase obhliadky, stanovujem životnos domu ako celku
na 120 rokov.

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
KS:

803 51 domy radové, bez občianskeho vybavenia
1122 Trojbytové a viacbytové budovy

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY
Obstavaný priestor
[m3]

Výpočet
Základy
(17,57*12,12+(0,4*3,1))*0,3
Spodná stavba

64,26
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(17,57*12,12+(0,4*3,1))*2,5
Vrchná stavba
((10,37*12,12)+(0,4*3,1))*6,8+(7,2*12,12)*9,42
Zastrešenie
(7,2*12,12)*0,42+12,12*4,8/2*10,37
Ostatné
pristrešok 3*2,5*1,7/2
schodisko 2,4*1,23*0,9 + 1,95*2,4/2*0,55
Obstavaný priestor stavby celkom

535,47
1 685,11
338,29
6,38
3,94
2 633,45

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU
Rozpočtový ukazovate :
Koeficient konštrukcie:

RU = 1 998 / 30,1260 = 66,32 Eur/m3
kK = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu
Podlažie Číslo
Podzemné
Nadzemné
Nadzemné
Nadzemné

Výpočet ZP

ZP [m2]

1 17,57*12,12+(0,4*3,1)
1 17,57*12,12+(0,4*3,1)
2 17,57*12,12+(0,4*3,1)
3 7,2*12,12

214,19
214,19
214,19
87,26

Repr
Výpočet výšky (h)
.
Repr. 2,5
Repr. 3,4
Repr. 3,4
Repr. 2,62

h [m]
2,5
3,4
3,4
2,62

Priemerná zastavaná plocha:
(214,19 + 214,19 + 214,19 + 87,26) / 4 = 182,46 m2
Priemerná výška podlaží:
(214,19 * 2,5 + 214,19 * 3,4 + 214,19 * 3,4 + 87,26 * 2,62) /
(214,19 + 214,19 + 214,19 + 87,26) = 3,04 m
Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu:
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu:

kZP = 0,92 + (24 / 182,46) = 1,0515
kVP = 0,30 + (2,10 / 3,04) = 0,9908

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu
Číslo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Názov
Konštrukcie pod a RU
Základy vrát. zemných prác
Zvislé konštrukcie
Stropy
Zastrešenie bez krytiny
Krytina strechy
Klampiarske konštrukcie
Úpravy vnútorných povrchov
Úpravy vonkajších povrchov
Vnútorné keramické obklady
Schody
Dvere
Vráta
Okná

Cenový
Koef. štand.
podiel RU [%]
ksi
cpi
6,00
19,00
8,00
5,00
2,00
1,00
7,00
3,00
2,00
3,00
3,00
0,00
5,00

1,80
1,80
1,80
1,50
2,00
1,80
1,50
1,50
1,80
1,90
1,20
1,00
1,60
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Úprava
podielu cpi *
ksi

Cenový
podiel
hodnotenej
stavby [%]

10,80
34,20
14,40
7,50
4,00
1,80
10,50
4,50
3,60
5,70
3,60
0,00
8,00

6,51
20,62
8,67
4,52
2,41
1,08
6,33
2,71
2,17
3,43
2,17
0,00
4,82
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Povrchy podláh
Vykurovanie
Elektroinštalácia
Bleskozvod
Vnútorný vodovod
Vnútorná kanalizácia
Vnútorný plynovod
Ohrev teplej vody
Vybavenie kuchýň
Hygienické zariadenia a WC
Vý ahy
Ostatné
Spolu

číslo posudku: 24/2018

3,00
5,00
5,00
1,00
3,00
3,00
1,00
2,00
2,00
4,00
1,00
6,00
100,00

1,60
2,00
1,50
1,50
1,60
1,50
1,90
2,00
1,70
1,50
0,00
1,50

4,80
10,00
7,50
1,50
4,80
4,50
1,90
4,00
3,40
6,00
0,00
9,00
166,00

2,89
6,02
4,52
0,90
2,89
2,71
1,14
2,41
2,05
3,61
0,00
5,42
100,00

Koeficient vplyvu vybavenosti:
kV = 166,00 / 100 = 1,6600
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
kCU = 2,476
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 1,05
Východisková hodnota na MJ:
VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM
[Eur/m3]
3
VH = 66,32 Eur/m * 2,476 * 1,6600 * 1,0515 * 0,9908 * 0,939 * 1,05
VH = 279,9970 Eur/m3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom
Názov
Bytový dom
Kollárova 8

Začiatok
užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1938

80

40

120

66,67

33,33

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov
Východisková hodnota
Technická hodnota

Výpočet
279,9970 Eur/m * 2633,45 m3
33,33 % z 737 358,10 Eur

Hodnota [Eur]
737 358,10
245 761,45

3

2.2 PRÍSLUŠENSTVO
2.2.1 Plot I
Oplotenie od susednej parc.č.6625, murovaný plot do hr. 30cm na betónových základoch.

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
KS:

815 2 Oplotenie
2ex Inžinierske stavby

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATE
Pol.
Popis
č.
1.
Základy vrátane zemných prác:

Počet MJ
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Body / MJ

Rozpočtový
ukazovate

Znalec: Ing. Romana Hronská

3.

číslo posudku: 24/2018

z kameňa a betónu
Spolu:
Výplň plotu:
murovaný do hrúbky 30 cm z tehál alebo
plotových tvárnic

Dĺžka plotu:
Poh adová plocha výplne:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:

6,90m

700

23,24 Eur/m
23,24 Eur/m

12,42m2

940

31,20 Eur/m

6,9 m
6,9*1,8 = 12,42 m2
kCU = 2,476
kM = 1,05

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom
Začiatok
užívania
1938

Názov
Plot I

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

80

10

90

88,89

11,11

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov
Východisková hodnota
Technická hodnota

Výpočet
(6,90m * 23,24 Eur/m + 12,42m2 * 31,20 Eur/m2)
* 2,476 * 1,05
11,11 % z 1 424,33 Eur

Hodnota [Eur]
1 424,33
158,24

2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY
Názov
Bytový dom Kollárova 8
Plot I
Celkom:

Východisková hodnota
[Eur]
737 358,10
1 424,33
738 782,43

Technická hodnota
[Eur]
245 761,45
158,24
245 919,69

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY
a) Analýza polohy nehnute ností:
Hodnotená nehnute nos , bytový dom súp.č. 1641 sa nachádzajú v úzkom centre obytnej časti mesta
Pieš any, na ulici Kollárova. Prístup je z mestskej asfaltovej spevnenej komunikácie. V bezprostrednom okolí
nehnute nosti sa nachádzajú bytové domy, občianska vybavenos , gymnázium, mestský úrad, mestský park.
Pozemky sú rovinaté, s možnos ou napojenia na inžinierske siete z verejných rozvodov - vodu, kanalizáciu,
elektrinu, a plyn. Orientácia obytných miestností je na severo-západ. Vo vzdialenosti do 1000m tečie rieka
Váh, nachádza sa vodná nádrž Sĺňava a Kúpe ný ostrov. V meste je vybudovaná kompletná sie obchodov a
sú poskytované všetky služby, je centrom kultúry, nachádzajú sa tu vzdelávacie a administratívne inštitúcie
na úrovni okresného mesta, priestory na športovo-rekreačné vyžitie, ako i zóny na relaxáciu a oddych. O
nehnute nosti v užšom centre je výrazne zvýšený záujem o kúpu.
b) Analýza využitia nehnute nosti:
Nehnute nos je užívaná na bývanie. Iné využitie nepredpokladám.
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnute ností:
V danej lokalite neboli zistené mimoriadné riziká, ktoré by negatívne ovplyvňovali nerušené a plynulé
užívanie nehnute nosti. Z h adiska územného plánu neboli zistené žiadne riziká. Nie je zriadená žiadna
archa.
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Znalec: Ing. Romana Hronská

číslo posudku: 24/2018

3.1 STAVBY
3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
3.1.1.1 STAVBY NA BÝVANIE

Výpočet všeobecnej hodnoty je vykonaný metódou polohovej diferenciácie, t.j. úpravou technickej hodnoty
koeficientom polohovej diferenciácie vyjadrujúci vplyv polohy a ostatných faktorov vplývajúcich na
všeobecnú hodnotu v mieste a čase.
Zdôvodnenie výpočtu koeficientu polohovej diferenciácie:
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je stanovený pod a "Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty
nehnute ností a stavieb", vydanej ÚSI ŽU v Žiline (ISBN 80-7100-827-3).
Vzh adom na ve kos sídelného útvaru, polohu, typ nehnute nosti, kvalitu použitých stavebných materiálov,
dopyt po nehnute nostiach v danej lokalite, je vo výpočte uvažované s priemerným koeficientom polohovej
diferenciácie na úrovni 0,75. Zdôvodnenie jednotlivých faktorov a ich hodnotenie je uvedené v tabu ke.
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:

0,75

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:
Trieda
Výpočet
I. trieda
III. trieda + 200 % = (0,750 + 1,500)
II. trieda
Aritmetický priemer I. a III. triedy
III. trieda
Priemerný koeficient
IV. trieda
Aritmetický priemer V. a III. triedy
V. trieda
III. trieda - 90 % = (0,750 - 0,675)

Hodnota
2,250
1,500
0,750
0,413
0,075

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:
Číslo
1
2

3
4

5
6

7

8
9

Popis/Zdôvodnenie

Trieda

kPDI

Váha
vI

I.

2,250

13

29,25

I.

2,250

30

67,50

III.

0,750

8

6,00

I.

2,250

7

15,75

III.

0,750

6

4,50

II.

1,500

10

15,00

I.

2,250

9

20,25

II.

1,500

6

9,00

III.

0,750

5

3,75

Trh s nehnute nosťami
dopyt v porovnaní s ponukou je výrazne vyšší
Poloha nehnute nosti v danej obci - vzťah k
centru obce
obchodné centrá hlavné ulice a vybrané
sídliská
Súčasný technický stav nehnute ností
nehnute nos vyžaduje opravu
Prevládajúca zástavba v okolí nehnute nosti
objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a
pod.
Príslušenstvo nehnute nosti
bez dopadu na cenu nehnute nosti
Typ nehnute nosti
priaznivý typ - dvojdom, dom v radovej
zástavbe - s kompletným zázemím, s výborným
dispozičným riešením.
Pracovné možnosti obyvate stva - miera
nezamestnanosti
dostatočná ponuka pracovných možností v
mieste, nezamestnanos do 5 %
Skladba obyvate stva v mieste stavby
priemerná hustota obyvate stva
Orientácia nehnute nosti k svetovým stranám
orientácia hlavných miestností čiastočne
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Výsledok
kPDI*vI

Znalec: Ing. Romana Hronská

číslo posudku: 24/2018

vhodná a čiastočne nevhodná
10

11

12

13

14

15

16
17
18
19

Konfigurácia terénu
rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o
sklone do 5%
Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti
stavby
elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu,
kanalizácia, telefón, spoločná anténa
Doprava v okolí nehnute nosti
železnica, autobus, miestna doprava,
taxislužba, letisko, lodná doprava a pod.
Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav.,
obchody, služby, kultúra)
okresný úrad, banka, súd, daňový úrad, stredná
škola, poliklinika, kultúrne zariadenia,
kompletná sie obchodov a základné služby
Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí
stavby
význačné prírodné lokality, lesy, vodná nádrž,
park, skanzen a pod.
Kvalita životného prostredia v
bezprostrednom okolí stavby
bežný hluk a prašnos od dopravy
Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj,
vplyv na nehnut.
bez zmeny
Možnosti ďalšieho rozšírenia
žiadna možnos rozšírenia
Dosahovanie výnosu z nehnute ností
bežný prenájom nehnute ností
Názor znalca
dobrá nehnute nos
Spolu

I.

2,250

6

13,50

II.

1,500

7

10,50

I.

2,250

7

15,75

II.

1,500

10

15,00

II.

1,500

8

12,00

II.

1,500

9

13,50

III.

0,750

8

6,00

V.

0,075

7

0,53

III.

0,750

4

3,00

II.

1,500

20
180

30,00
290,78

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB
Názov
Koeficient polohovej diferenciácie
Všeobecná hodnota

Výpočet
kPD = 290,78/ 180
VŠHS = TH * kPD = 245 919,69 Eur *
1,615

Hodnota
1,615
397 160,30 Eur

3.2 POZEMKY
3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
3.2.1.1 POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU
POPIS

Hodnotené pozemky sa nachádzajú v obytnej časti užšieho centra, okresného kúpe ného mesta Pieš any na
ulici Kollárova. Prístupné sú z mestskej asfaltovej komunikácie. Pozemok je rovinatý, s možnos ou napojenia
na všetky inžinierske siete z verejných rozvodov - vodu, elektrinu, kanalizáciu a plyn. Výmera a kultúra

Strana 11

Znalec: Ing. Romana Hronská

číslo posudku: 24/2018

pozemkov je prevzatá z LV č.3412 k.ú. Pieš any, obec Pieš any, okres Pieš any. O pozemky v Pieš anoch
je zvýšený záujem.

Parcela
6629

Druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria

kS
koeficient všeobecnej
situácie

kV
koeficient intenzity
využitia
kD
koeficient dopravných
vz ahov
kF
koeficient funkčného
využitia územia
kI
koeficient technickej
infraštruktúry pozemku
kZ
koeficient povyšujúcich
faktorov
kR
koeficient redukujúcich
faktorov

328

Spolu
výmera
[m2]
328,00

Výmera
[m2]

Podiel
1/1

328,00

Pieš any
VHMJ = 26,56 Eur/m2

Obec:
Východisková hodnota:
Označenie a názov
koeficientu

Vzorec

Hodnotenie
4. centrá miest od 10 000 do 50 000 obyvate ov, obytné zóny
miest nad 50 000 obyvate ov, obytné zóny samostatných obcí
v dosahu miest nad 50 000 obyvate ov, prednostné oblasti
vilových alebo rodinných domov v centre i mimo centra mesta,
oblasti rekreačných stavieb v dôležitých centrách turistického
ruchu, priemyslové a po nohospodárske oblasti miest nad 50
000 obyvate ov
5. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie
so štandardným vybavením,
- rekreačné stavby na individuálnu rekreáciu,
- nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo,
zdravotníctvo, šport so štandardným vybavením

Hodnota
koeficientu

1,30

1,05

4. pozemky v mestách s možnos ou využitia mestskej
hromadnej dopravy

1,00

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

1,30

4. ve mi dobrá vybavenos (možnos napojenia na viac ako tri
druhy verejných sietí)

1,50

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

3,00

0. nevyskytuje sa

1,00

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU
Názov
Koeficient polohovej diferenciácie
Jednotková hodnota pozemku
Všeobecná hodnota pozemku

Výpočet
kPD = 1,30 * 1,05 * 1,00 * 1,30 * 1,50
* 3,00 * 1,00
VŠHMJ = VHMJ * kPD = 26,56 Eur/m2 *
7,9853
VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 328,00 m2 *
212,09 Eur/m2
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Hodnota
7,9853
212,09 Eur/m2
69 565,52 Eur

Znalec: Ing. Romana Hronská

číslo posudku: 24/2018

III. ZÁVER
1. OTÁZKY A ODPOVEDE
Znaleckou úlohou bolo stanovi všeobecnú hodnotu nehnute ností zapísaných v LV č. 3412, obec Pieš any,
katastrálne územie Pieš any, pre účel súdneho konania.
Všeobecná hodnota nehnute nosti bola stanovená s využitím metodických postupov uvedených v prílohe č.
3 vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a je znaleckým odhadom ich
najpravdepodobnejšej ceny ku dňu 23.11.2018, ktorú by táto mala dosiahnu na trhu v podmienkach vo nej
sú aže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci by konali s patričnou informovanos ou i
opatrnos ou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.
Rekapitulácia:
Stavby:
Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie:
397 160,30 EUR
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie.
Pozemky:
Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie:
69 565,52 EUR
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie.

2. PREH AD

Preh ad všeobecných hodnôt v eurách stanovených rôznymi metódami
Názov
Všetky
stavby a
pozemky

Stavby
Polohová
diferenciácia

Pozemky

Kombinovaná
metóda

Porovnávacia
metóda

-

397 160,30

-

Polohová
diferenciácia

Výnosová
metóda

69 565,52

Porovnávacia
metóda

-

-

3. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY
Názov

Všeobecná hodnota [Eur]

Stavby
Bytový dom Kollárova 8
Plot I
Spolu stavby
Pozemky
pozemok par.č.6629 - parc. č. 6629 (328 m2)
Všeobecná hodnota celkom

396 904,74
255,56
397 160,30
69 565,52
466 725,82

Všeobecná hodnota zaokrúhlene

467 000,00

Slovom: Štyristošestdesiatsedemtisíc Eur

V Pieš anoch dňa 28.11.2018

Ing. Romana Hronská
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IV. PRÍLOHY
1. Objednávka znaleckého posudku
2. List vlastníctva č.3412 k.ú. Pieš any, vytvorený cez katastrálny portál dňa 06.11.2018
3. Informatívna kópia z mapy, vytvorená cez katastrálny portál dňa 10.11.2018
4. Darovacia zmluva
5. Potvrdenie o veku bytového domu zo dňa 08.12.2015 vydaného Bytovým podnikom Pieš any - Znalecký
posudok č.137/2015 - Ing. Róbert Golutz.
6. Čestné prehlásenie o realizovaní rekonštrukcie strechy, plynofikácie objektu a zriadení samostatného
vykurovania v každom byte.
7. Pôdorys suterén, prízemie - zo znaleckého posudku č.137/2015 - Ing. Róbert Golutz, so zameranými
skutočnými vonkajšími rozmermi
8. Pôdorys 1. a 2. poschodie - zo znaleckého posudku č.137/2015 - Ing. Róbert Golutz, so zameranými
skutočnými vonkajšími rozmermi
9. Rez - so zameranými skutočnými vonkajšími rozmermi
10. Fotodokumentácia
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FOTODOKUMENTÁCIA Kollárova 8 , Pieš any

1.Poh ad z ulice - hlavný vstup

3.Schodisko

6.Pivnica

4.Povala

7.Práčovňa

2.Poh ad z dvora

5.Povala

8.Dvor
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudok som vypracovala ako znalkyňa zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladate ov,
ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore 37 00 00 Stavebníctvo, odvetví 7 09
01 Odhad hodnoty nehnute ností pod evidenčným číslom 915 418.
Znalecký posudok je zapísaný v denníku pod číslom 24/2018.
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.

Podpis znalca
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Znalec: Ing. Romana Hronská

Číslo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

číslo posudku:

Cenový
Koef. štand.
podiel RU [%]
ksi
cpi

Názov
Konštrukcie podľa RU
Základy vrát. zemných prác
Zvislé konštrukcie
Stropy
Zastrešenie bez krytiny
Krytina strechy
Klampiarske konštrukcie
Úpravy vnútorných povrchov
Úpravy vonkajších povrchov
Vnútorné keramické obklady
Schody
Dvere
Vráta
Okná
Povrchy podláh
Vykurovanie
Elektroinštalácia
Bleskozvod
Vnútorný vodovod
Vnútorná kanalizácia
Vnútorný plynovod
Ohrev teplej vody
Vybavenie kuchýň
Hygienické zariadenia a WC
Výťahy
Ostatné
Spolu

6,00
19,00
8,00
5,00
2,00
1,00
7,00
3,00
2,00
3,00
3,00
0,00
5,00
3,00
5,00
5,00
1,00
3,00
3,00
1,00
2,00
2,00
4,00
1,00
6,00
100,00

Koeficient vplyvu vybavenosti:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
Východisková hodnota na MJ:

1,00
1,00
1,05
1,20
1,20
1,00
1,00
1,00
1,00
1,30
1,30
0,00
1,20
1,10
1,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,50
1,50
1,20
1,10
0,00
1,00

Úprava
podielu cpi *
ksi

Cenový
podiel
hodnotenej
stavby [%]

6,00
19,00
8,40
6,00
2,40
1,00
7,00
3,00
2,00
3,90
3,90
0,00
6,00
3,30
7,50
5,00
1,00
3,00
3,00
1,50
3,00
2,40
4,40
0,00
6,00
108,70

5,52
17,46
7,73
5,52
2,21
0,92
6,44
2,76
1,84
3,59
3,59
0,00
5,52
3,04
6,90
4,60
0,92
2,76
2,76
1,38
2,76
2,21
4,05
0,00
5,52
100,00

kV = 108,70 / 100 = 1,0870
kCU = 2,494
kM = 1,05
VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM
[Eur/m3]
VH = 66,32 Eur/m3 * 2,494 * 1,0870 * 1,0515 * 0,9908 *

0,939 * 1,05
VH = 184,6803 Eur/m3

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov
Východisková hodnota
Technická hodnota

Výpočet
184,6803 Eur/m * 2633,45 m3
33,33 % z 486 346,34 Eur
3
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Hodnota [Eur]
486 346,34
162 099,24

Znalec: Ing. Romana Hronská

číslo posudku:

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY
3.1 STAVBY
3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:
0,85
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:
Trieda
Výpočet
I. trieda
III. trieda + 200 % = (0,850 + 1,700)
II. trieda
Aritmetický priemer I. a III. triedy
III. trieda
Priemerný koeficient
IV. trieda
Aritmetický priemer V. a III. triedy
V. trieda
III. trieda - 90 % = (0,850 - 0,765)

Hodnota
2,550
1,700
0,850
0,468
0,085

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:
Číslo

Popis/Zdôvodnenie

Trh s nehnuteľnosťami
dopyt v porovnaní s ponukou je výrazne vyšší
Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k
centru obce
2
obchodné centrá hlavné ulice a vybrané
sídliská
Súčasný technický stav nehnuteľností
3
nehnuteľnosť vyžaduje opravu
Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti
4
objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a
pod.
Príslušenstvo nehnuteľnosti
príslušenstvo nehnuteľnosti vhodné, majúce
5
vplyv na cenu nehnuteľnosti - jeho podiel na
celkovej cene je menší ako 20%
Typ nehnuteľnosti
priaznivý typ - dvojdom, dom v radovej
6
zástavbe - s kompletným zázemím, s výborným
dispozičným riešením.
Pracovné možnosti obyvateľstva - miera
nezamestnanosti
7
dostatočná ponuka pracovných možností v
mieste, nezamestnanosť do 5 %
Skladba obyvateľstva v mieste stavby
8
malá hustota obyvateľstva
Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám
9
orientácia hlavných miestností čiastočne
vhodná a čiastočne nevhodná
Konfigurácia terénu
10
rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o
sklone do 5%
Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti
11
stavby
1
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Trieda

kPDI

Váha
vI

Výsledok
kPDI*vI

I.

2,550

13

33,15

I.

2,550

30

76,50

III.

0,850

8

6,80

I.

2,550

7

17,85

II.

1,700

6

10,20

II.

1,700

10

17,00

I.

2,550

9

22,95

I.

2,550

6

15,30

III.

0,850

5

4,25

I.

2,550

6

15,30

II.

1,700

7

11,90

Znalec: Ing. Romana Hronská

12

13

14

15

16
17
18
19

číslo posudku:

elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu,
kanalizácia, telefón, spoločná anténa
Doprava v okolí nehnuteľnosti
železnica, autobus, miestna doprava,
taxislužba, letisko, lodná doprava a pod.
Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav.,
obchody, služby, kultúra)
okresný úrad, banka, súd, daňový úrad, stredná
škola, poliklinika, kultúrne zariadenia,
kompletná sieť obchodov a základné služby
Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí
stavby
význačné prírodné lokality, lesy, vodná nádrž,
park, skanzen a pod.
Kvalita životného prostredia v
bezprostrednom okolí stavby
bežný hluk a prašnosť od dopravy
Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj,
vplyv na nehnut.
bez zmeny
Možnosti ďalšieho rozšírenia
žiadna možnosť rozšírenia
Dosahovanie výnosu z nehnuteľností
bežný prenájom nehnuteľností
Názor znalca
výborná nehnuteľnosť
Spolu

I.

2,550

7

17,85

II.

1,700

10

17,00

II.

1,700

8

13,60

II.

1,700

9

15,30

III.

0,850

8

6,80

V.

0,085

7

0,60

III.

0,850

4

3,40

I.

2,550

20

51,00

180

356,75

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB
Názov
Koeficient polohovej diferenciácie
Všeobecná hodnota

Výpočet
kPD = 356,75/ 180
VŠHS = TH * kPD = 162 257,48 Eur *
1,982
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Hodnota
1,982
321 594,33 Eur

Znalec: Ing. Romana Hronská

číslo posudku:

PREHĽAD
Prehľad všeobecných hodnôt v eurách stanovených rôznymi metódami
Názov
Všetky
stavby a
pozemky

Stavby
Polohová
diferenciácia

Pozemky

Kombinovaná
metóda

321 594,33

Porovnávacia
metóda

-

-

Polohová
diferenciácia

69 565,52

Výnosová
metóda

Porovnávacia
metóda

-

-

REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY
Názov

Všeobecná hodnota [Eur]

Stavby
Bytový dom Kollárova 8
Plot I
Spolu stavby
Pozemky
pozemok par.č.6629 - parc. č. 6629 (328 m2)
Všeobecná hodnota celkom

Všeobecná hodnota zaokrúhlene

321 280,70
313,63
321 594,33
69 565,52
391 159,85

391 000,00

Slovom: Tristodevätdesiatjedentisíc Eur
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