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I. ÚVOD 
 

1. Úloha znalca: 
Podľa objednávky zo dňa 8.9.2020 je znaleckou úlohou stanoviť všeobecnú hodnotu 

haly č.s.306 na parc. CKN č.951/42, trafostanice č.s.307 na parc. CKN č.951/44 s 

príslušenstvom a pozemky parc. CKN č.951/40, 951/42, 951/44 k.ú. Štós, obec Štós  

okres Košice-okolie.   

 

2. Účel znaleckého posudku: 
Dobrovoľná dražba. 

 

3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný: 16.9.2020 (rozhodujúci na zistenie 

stavebno-technického stavu) 

 

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 1.10.2020 
 

5. Podklady na vypracovanie posudku: 
 

a) Podklady dodané zadávateľom: 

 Objednávka znaleckého posudku 

 Geometrický plán č.42/2015 na zameranie spevnených plôch na p.č.951/40 a 

novostavieb na p.č.951/42, a 951/44 na vadanie kolaudačného rozhodnutia 

vypracovaný GEOkreatív s.r.o, IČO: 36830526 zo dňa 5.6.2015 

 Znalecký posudok č. 88/2020 zo dňa 5.8.2020 vypracovaný znalkyňou Ing. arch, 

Ivetou Horákovou,Palisády 42, 811 06 Bratislava 

 Znalecké posudky č. 3/2012, 21/2011 vypracované znalcom Ing. Michalom 

Škriabom, Adlerova 3, 040 22 Košice 

 Kolaudačné rozhodnutie č.474/2014 vydané Obcou Štós dňa 30.12.2014 

 Kolaudačné rozhodnutie č.161/2014 vydané Obcou Štós dňa 19.12.2014 

 Projekt dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby "Priemyselná hala Štós - 

Pyrolýzna jednotka" vypracovaný A JURA s.r.o., Jánošíkova 20, 080 01 Prešov, 

jún/2014 

b) Podklady získané znalcom: 

 Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.914 k.ú. Štós zo dňa 

16.9.2020, vytvorený cez katastrálny portál 

 Informatívna kópia z katastrálnej mapy k.ú. Štós zo dňa 16.9.2020, vytvorená 

cez katastrálny portál 

 Poznatky z obhliadky skutkového stavu 

 Foto-dokumentácia 

 
6. Použité právne predpisy a literatúra: 

 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o 

stanovení všeobecnej hodnoty. 

 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v platnom 

znení. 

 Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a 

iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 

 Vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona 

 Vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 

na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

 Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 

461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o 

zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon) 
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 Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej 

klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy (použitá 

výlučne na zatriedenie do klasifikácie podľa použitého katalógu rozpočtových 

ukazovateľov). 

 Vyhláška č. 323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia stavieb 

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

znení neskorších predpisov. 

 STN 7340 55 - Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov. 

 Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a 

stavieb, Žilinská univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3 

 

7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov: 
 

a)  Definície pojmov 

 

Všeobecná hodnota (VŠH) 

Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, 

ktorá  je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, 

ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom 

predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i 

opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.  

Výsledkom stanovenia je všeobecná hodnota na úrovni s daňou z pridanej hodnoty. 

 

Východisková hodnota stavieb (VH) 

Východisková hodnota stavieb je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možno 

hodnotenú stavbu nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez 

dane z pridanej hodnoty.  

 

Technická hodnota stavieb (TH) 

Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o 

hodnotu zodpovedajúcu výške opotrebovania. 

 

 

b)  Definície použitých postupov 

 

Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb  

Na stanovenie východiskovej hodnoty sú použité rozpočtové ukazovatele 

publikované v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 

80-7100-827-3). Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych 

štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 2. štvrťrok 2020. 

 

Pri stanovení technickej hodnoty je miera opotrebenia stavby určená lineárnou  

metódou. 

 

Stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb  

Na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb sa používajú metódy: 

Metóda porovnávania (Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je 

potrebný súbor aspoň troch nehnuteľností a stavieb. Porovnanie treba vykonať na 

mernú jednotku (obstavaný priestor, zastavaná plocha, podlahová plocha, dĺžka, 

kus a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných objektov a 

ohodnocovaného objektu),  

Kombinovaná metóda (Len stavby schopné dosahovať výnos formou prenájmu. Princíp 

metódy je založený na váženom priemere výnosovej a technickej hodnoty stavieb. 

Výnosová hodnota stavieb sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných 

zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia alebo kapitalizáciou budúcich 

odčerpateľných zdrojov počas časovo obmedzeného obdobia s následným predajom), 

Metóda polohovej diferenciácie (Princíp metódy je založený na určení hodnoty 

koeficientu polohovej diferenciácie, ktorý sa uplatní na technickú hodnotu). 

 

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov 

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

potrebný súbor aspoň troch pozemkov. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku 

(1 m2 pozemku) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných pozemkov a 

ohodnocovaného pozemku), 

Výnosová metóda (Len pozemky schopné dosahovať výnos. Výnosová hodnota pozemkov 

sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo 

neobmedzeného obdobia), 

Metóda polohovej diferenciácie (Princíp metódy je založený na určení hodnoty 

koeficientu polohovej diferenciácie, ktorý sa uplatní na východiskovú hodnotu 

pozemkov). 

 

 

8. Osobitné požiadavky zadávateľa: 
Objednávateľ znaleckého posudku v prípade, že spolumajitelia nehnuteľnosti 

odmietnu sprístupniť nehnuteľnosť, napriek písomnej výzve, ktorá bola prevzatá, 

požaduje ohodnotiť nehnuteľnosť podľa ustanovenia § 12, ods.3, Zákona č.527/2002 

Z.z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení na základe dostupných údajov a 

podkladov. Takto vykonaný znalecký odhad hodnoty predmetu dražby je teda cenou 

obvyklou v mieste a čase konania dražby, podľa §12, ods.1, Zákona č.527/2002 o 

dobrovoľných dražbách. 

 

 

II. POSUDOK 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 

a) Výber použitej metódy: 
Pri ohodnotení boli použité metodické postupy uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky MS 

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

 

Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb: 
Použitá je metóda polohovej diferenciácie. Použitie kombinovanej metódy na 

stanovenie všeobecnej hodnoty nie je možné, pretože stavba nie je schopná 

dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať 

kombináciu, stavba doposiaľ nebola prenajatá a ani v širšom okolí podobná stavba 

v prenájme nebola znalcom zistená, z ktorej by bolo možné čerpať údaje k 

výpočtu. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená z dôvodu 

nedostatku podkladov pre danú lokalitu a typ stavby.  

Použité rozpočtové ukazovatele na stanovenie východiskovej hodnoty stavieb: 
Použité sú 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 2. 

štvrťrok 2020. 

 

Metóda polohovej diferenciácie 

Metóda vychádza zo základného vzťahu:  

VŠHS = TH * kPD  [€], 

kde: TH  – technická hodnota stavieb na úrovni bez DPH, 

 kPD  – koeficient polohovej diferenciácie, ktorý vyjadruje pomer medzi 

technickou hodnotou a všeobecnou hodnotou (na úrovni s DPH) 

 

Na určenie koeficientu polohovej diferenciácie boli použité metodické postupy 

obsiahnuté v metodike USI. Princíp je založený na určení hodnoty priemerného 

koeficientu predajnosti v nadväznosti na lokalitu a druh nehnuteľností, 

z ktorého sa určia čiastkové koeficienty pre jednotlivé kvalitatívne triedy. 

Použité priemerné koeficienty polohovej diferenciácie vychádzajú z odborných 

skúseností. Následne je hodnotením viacerých polohových kritérií (zatriedením do 

kvalitatívnych tried) objektivizovaná priemerná hodnota koeficientu polohovej 
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diferenciácie na výslednú, platnú pre konkrétnu hodnotenú nehnuteľnosť. Pri 

objektivizácii má každé polohové kritérium určený svoj vplyv na hodnotu (váhu).  

 

Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov: 
Použitá je metóda polohovej diferenciácie. Použitie výnosovej metódy na 

stanovenie všeobecnej hodnoty nie je možné, pretože pozemky nie sú schopné 

dosahovať primeraný výnos formou prenájmu. Porovnávacia metóda stanovenia 

všeobecnej hodnoty je vylúčená z dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu a 

typ stavby.  

 

Metóda polohovej diferenciácie pre pozemky vychádza zo základného vzťahu: 
VŠHPOZ = M * (VHMJ  * kPD) [€], 

 

kde M  - počet merných jednotiek (výmera pozemku), 

 VHMJ   - východisková hodnota na 1 m
2 pozemku 

 kPD  - koeficient polohovej diferenciácie 

 

 

b) Vlastnícke a evidenčné údaje :         
Nehnuteľnosti sú v katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č. 914 

v k.ú. Štós. V popisných údajoch katastra sú nehnuteľnosti evidované nasledovne 

 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo   Výmera v m
2
 Druh pozemku   Spôsob využ. p. Umiest. pozemku   Právny vzťah Druh ch.n. 

951/40  3430   zastavaná plocha a nádvorie  18   1 
951/42  624   zastavaná plocha a nádvorie  16   1 
951/44  12   zastavaná plocha a nádvorie  16   1 
Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 
18- Pozemok, na ktorom je dvor 
16- Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom Umiestnenie pozemku: 
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo  Druh stavby   Popis stavby Druh ch.n.   Umiest. stavby 
306  951/ 42  1          priemyselná hala    1 
307  951/44  18        trafostanica    1 
Legenda:  
Druh stavby: 
1 - Priemyselná budova 
18 - Budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa 
vody, transformačná stanica a rozvodná, budova vodojemu alebo čistiarne odpadových vôd a iné) Kód umiestnenia stavby: 
1 - Stavba postavená na zemskom povrchu 

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 
Por. číslo   Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel miesto 
trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 
Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
1 STEEL MAXX, s.r.o., Štós 209, Štós, PSČ 044 26, SR        1/1  
Poznámka -P 176/19 zo dňa 12.7.2019-poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností v 
časti A;LV od Exekútorského úradu Košice, súdny exekútor Mgr. Alexander Šemperger, Žižkova č.6, Košice, č. 245EX 245/19-
15 na vlastníka v celosti-č.z.48/19 
Poznámka - P 239/2019 zo dňa 25.9.2019 - Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom 
nehnuteľností v časti A-LV, parc.č. 951/40, 951/42 - priemyselná hala s.č. 306, 951/44 - trafostanica s.č. 307 v podiele 1/1 na 
verejnej dražbe v zmysle ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách záložným veriteľom Slovenská záručná 
a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, ČO: 00682420, (V 386/12, V 514/16) - č.z. 113/19 
Poznámka P -1/2020 zo dňa 3.1.2020 - poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti od 
Exekútorského úradu Košice, súd.exek. Mgr. Alexander Šemperger, Žižkova 6, Košice, č. 245EX 593/19 na nehnuteľnosti v 
časti A-LV na vlastníka v celosti -č.z.41/20 
Titul nadobudnutia- Kúpna zmluva č.V-234/10 z 7.4.2010, GP:37016610-46/2009 - č.z.27/10 
Titul nadobudnutia- Z-161/12 z 16.2.2012 - zápis rozostavanej stavby - č.z.11/12 
Titul nadobudnutia-V 1462/14 zo dňa 9.2.2015 - kúpna zmluva, GPč.: 26/2012 - č.z. 5/15 
Titul nadobudnutiaZ 913/2015, zápis nehnuteľnosti 249/15, GP č. 42/15 č.z.48/15 

ČASŤ C: ŤARCHY  
Por.č.: 
1 - Záložné právo k nehnuteľnostiam v prospech Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, 
ČO: 00682420 (ÚZ č.74640-2011 zo dňa 10.10.2011, v znení dodatku č.1 zo dňa 11.5.2012). V-386/12 z 15.5.2012-č.z.19/12 
1 - Záložné právo k nehnuteľnostiam v prospech Daňového úradu Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice, rozhodnutie 
č.9800501/5/430183/2013/Bly z 1.2.2013, prav. 4.2.2013. Z-193/13 z 7.2.2013 - č.z.14/13 
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1 - Rozhodnutie Daňového úradu Košice č.102888464/2016 zo dňa 7.4.2016, právoplatné 07.07.2016, na zriadenie 
záložného práva na nehnuteľnosti. Z- 713/16 z 5.5.2016 - č.z. 27/16; Z-Í395/16 - č.z. 68/16 
1 - Pod V 514/16 zo dňa 22.6.2016 zriaďuje sa záložné právo na nehnuteľnosti v časti A-LV na parc.č. 951/40, 951/42 - 
priemyselná hala s.č. 306, 951/44 - trafostanica s.č. 307 v podiele 1/1, ktoré zabezpečuje pohľadávku Slovenská záručná a 
rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, ČO: 00682420 - č.z. 48/16 
1 - Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti, od Exek. úradu Bratislava, Popradská 70, súd. exek. - Mgr. Boris Halás, 
č.k. EX 2/16 z 01.12.2017. Z-1672/2017 z 04.12.2017 - č.z.77/17 
1 - Rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 100731848/2019 zo dňa 26.3.2019, právoplatné 15.04.2019 na zriadenie 
záložného práva na nehnuteľnosti v časti A-LV v podiele 1/1 - Z 649/19 zo dňa 26.4.2019 - č.z. 25/19 
1 - Príkaz od Exekútorského úradu Košice, súd. exek. Mgr. Alexander Šemperger, č. 245EX 245/19 zriadením 
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti v časti A-LV v podiele 1/1 - Z 1078/19 zo dňa 22.7.2019 - č.z. 53/19 
1 - Rozhodnutie Daňového úradu Košice, č. 100331430/2020 na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti v časti A-LV v 
podiele 1/1. - Z 234/20 zo dňa 7.2.2020 - č.z. 191/20 - právoplatnosť nadobudlo dňa 24.2.2020 - č.z. 384/20 
1 - Rozhodnutie Daňového úradu Košice, č. 100469580/2020 zo dňa 19.2.2020, nadobudlo právoplatnosť dňa 21.05.2020 
(č. 101028123/2020) na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti v časti A-LV v podiele 1/1. - Z 306/20 zo dňa 24.2.2020 - č.z. 
309/20 - Z 900/20 zo dňa 17.06.2020 - č.z. 636/20 
Iné údaje: 
Bez zápisu. 
Poznámka:  
Bez zápisu. 

 

c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia: 

 Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 16.9.2020 za 

účasti zástupcu vlastníka p. Jána Koreníka. 

 Foto-dokumentácia vyhotovená dňa 16.9.2020 znalcom digitálnym fotoaparátom. 

 

d) Technická dokumentácia: 
Zadávateľom poskytnutá projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby 

"Priemyselná hala Štós-Pyrolýzna jednotka" vypracovaná A JURA s.r.o. a bola 

porovnaná so skutočným stavom. 

Zistené boli rozdiely 

- v opláštení haly z južnej a východnej fasády. 

Rozmery haly a trafostanice boli prevzaté z doloženej dokumentácie - Geometrický 

plán č.42/2015  a projektovej dokumentácie. Stavby boli dané do užívania v 

r.2015. V súčasnosti sú mimo prevádzky. 

 

e) Údaje katastra nehnuteľností: 
Poskytnuté, prípadne znalcom získané údaje z katastra nehnuteľností boli 

porovnané so skutočným stavom. Zistené rozdiely v popisných a geodetických 

údajoch katastra 

- na parcele č.951/40 stojí stavba sušičky dreva, ktorá nie je evidovaná v 

popisných a geodetických údajoch katastra, táto stavba nie je predmetom tohoto 

znaleckého posudku. 

 

f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia: 
Stavby: 

- Priemyselná hala č.s.306 na parc. č. 951/42 

Príslušenstvo na parc. č. 951/40(ploty, studne, vonkajšie úpravy a pod.) 
- Studňa  
Vonkajšie úpravy: 
- prípojka vody zo studne 

- prípojka vody z požiarnej nádrže 

- kanalizačná prípojka 

- požiarna nádrž 

- NN prípojka 

- VN prípojka  

- spevnené plochy  

- trafostanica č.s. 307 na parc. č.951/44 

Pozemky: 
- parc.č.951/40 zastavaná plocha  a nádvorie o výmere 3430 m2 

- parc.č.951/42 zastavaná plocha  a nádvorie o výmere 624 m2 

- parc.č.951/44 zastavaná plocha  a nádvorie o výmere 12 m2 

 

 

g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: 
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Stavby: 
- sušička dreva na parc.č.951/40 

Pozemky: 
Nie sú. 

 

2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 

2.1 BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY) 

2.1.1 Stavba: Hala výroby štiepky a pyrolýznej jednotky č.s. 306 na parc. 
CKN č.951/42 k.ú. Štós, Obec Štós, okres Košice-okolie 
 
POPIS STAVBY 
Stavebný objekt:  
Stavba č.s.306 sa nachádza na parc. č.951/42. Účel stavby je prevádzkový (hala 

výrobne drevnej štiepky s jej splyňovaním pyrolýzou a výrobou elektrickej 

energie a použitím zbytkového tepla) so zázemím - zatriedenie stavby je KS 2302 

(JKSO 8113971). Stavba je  napojená na rozvody elektriny, vody, kanalizácie. 

Jednopodlažný v prevažnej časti, druhé technické podlažie  je v časti pyrolýznej 

a výroby el.energie  ( vzhľadom na konštrukčne vyhotovenie nepovažujem za 

reprezentatívne),  zastrešený plochou sedlovou strechou na priehradových 

oceľovýchväzníkoch. Nosná konštrukcia haly je z oceľových valcovaných stĺpov 

kotvených do betónových pätiek, stužených oceľovými obvodovými vencami so 

zavetrovaním. Výplňové obvodové murivo je z časti tehlové a z časti z Yporu. 

Objekt je napojený na verejné rozvody  kanalizácie,  a vlastný zdroj vody a 

elektrického rozvodu.  

Vek a životnosť stavby: 
Stavby boli dané do užívania v r.2015 podľa kolaudačných rozhodnutí. Znalec 

stanovuje životnosť stavby haly na 70 rokov. 

Dispozičné riešenie: 
Dispozícia je zrejmá z priložených pôdorysov. V súčasnosti stavba nie je 

využívaná. 

Stavebno-technické vyhotovenie: Nosná časť haly je tvorená z valcovaných oceľových 
profilov. Hala j e otvorený objekt, bez bočných stien. Modulový systém haly v 

pozdĺžnom smere je 9 x 4500mm = 40500mm. 

V priečnom smere je hala jednopoľová s rozpätím stĺpov 15000mm. Výška haly 

je v hrebení 12570mm a pod spodným pásom väzníka je výška 10060mm. 

Nosná konštrukcia haly je tvorená oceľovými stĺpmi na ktorých sú uložené 

priehradové oceľové väzníky. 

Strešný plášť je z trapézových plechov s výškou vlny 40mm. Trapézový plech je 

uložený na oceľových väzniciach U140. Strecha je sedlová so sklonom 15%.  

Objekt priemyselnej haly je založený na základových železobetónových pätkách o 

rozmere 2,8 x 1,6 m, resp. 6,0 x 1,8 m z betónu C 16/20 s osadenými kotviacimi 

prvkami pre oceľovú konštrukciu haly a základových pásoch šírky 400 mm. 

Podkladný betón hrúbky 100 mm je z prostého betónu C 12/15, v miestach uloženia 

technológie je navrhovaný podkladný betón hrúbky 150 mnYs vloženou oceľovou 

výstužnou sieťou „KARÍ", oká 100x100 mm, drôty priemeru 5 mm. Pod všetky 

podkladné betóny je zhutnený štrkový podsyp fr. 0-63 mm v minimálnej hrúbke 250 

mm. 

väzníky. V moduloch 4 - 9 sú medzi oceľové stĺpy vymurované obvodové steny do 

výšky 4350mm z debniacich betónových tvárnic. V moduloch 1 - 4 je dvojpodlažná 

časť. Obvodové i vnútorne steny sú vymurované z pórobetónových tvárnic YTONG 

hrúbky 250mm a 300mm do výšky 4400mm. Na štítovej stene je obvodový plášť z 

obvodových sendvičových panelov hrúbky 80mm s výplňou PUR. Bočné steny v 

moduloch 1 - 4 od výšky 4400mm, sú tiež z obvodových sendvičových panelov hrúbky 

80mm s výplňou PUR. V priestoroch strojovne je stropná konštrukcia nad l.N.P. 

z oceľových valcovaných profilov, profilovaného trapézového nosného plechu s 

výškou vlny 50mm a betónovou zálievkou hrúbky 50mm na vlnu plechu z betónu 
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Cló/20. V mieste uloženia olejových nádrži a VZT jednotiek je nosná konštrukcia 

stropu zosilnená oceľovými valcovanými profilmi s menším rozpätím. Strop nad 2. 

N.P. je navrhovaný zavesenými stropnými sendvičovými panelmi, na spodnom páse 

oceľového väzníka. 

Schodisko v priestoroch strojovne na 2.N.P. je oceľové schodnicové, bez 

podstupníc, nástupnice z rebrovaného plechu. 

Objekt nie je vykurovaný, TUV je z el. prietokového zásobníka vody. Steny sú 

prevažne bez omietky, svietidlá sú zavesené, objekt je opatrený požiarnym 

rozvodom s napojením na požiarnu nádrž a signalizáciou proti pohybu, soc. 

zariadenia je štandardné. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 

JKSO: 811 39 haly výrobné pre energetiku - ostatné 

KS: 2302 Stavby energetických zariadení 

 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY 
 

Výpočet 
Obstavaný priestor 

[m
3
] 

Základy  

40,82*(11,48+3,81)*0,3 187,24 

Vrchná stavba  

40,82*(11,48+3,81)*10,06 6 278,83 

Zastrešenie  

40,82*(11,48+3,81)*(11,305-

10,06)+40,82*(11,48+3,81)*(12,58-11,305)/2 
1 174,94 

Obstavaný priestor stavby celkom 7 641,01 

 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 

 

Rozpočtový ukazovateľ:  RU = 2 052 / 30,1260 = 68,11 €/m3 

Koeficient konštrukcie:  kK = 0,948 (kovová) 

 

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu: 

Podlažie Číslo Výpočet ZP ZP [m
2
] 

Rep
r. 

Výpočet výšky (h) 
h 

[m] 

Nadzemné  1 40,82*15,59 636,38 
Rep

r. 
12,58 

12,

58 

Nadzemné  2 11,96*15,42 184,42    5,46 
5,4

6 

 

Priemerná zastavaná plocha:  (636,38) / 1 = 636,38 m2 

Priemerná výška podlaží:  (636,38 * 12,58 + 184,42 * 5,46) / (636,38 + 

184,42) = 10,98 m 

 

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu:  kZP = 0,92 + (24 / 636,38) = 

0,9577 

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu:  kVP = 0,40 + (3,60 / 10,98) = 

0,7279 

 

Výpočet a určenie koeficientu vplyvu vybavenia  objektu: 
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Číslo Názov 
Cenový 

podiel RU [%] 
cpi 

Koef. štand. 
ksi 

Úprava 
podielu cpi * 

ksi 

Cenový 
podiel 

hodnotenej 
stavby [%] 

 Konštrukcie podľa RU     

1 Základy vrát. zemných prác 11,00 1,00 11,00 12,47 

2 Zvislé konštrukcie 22,00 1,00 22,00 24,97 

3 Stropy 9,00 1,00 9,00 10,20 

4 Zastrešenie bez krytiny 9,00 1,00 9,00 10,20 

5 Krytina strechy 3,00 1,00 3,00 3,40 

6 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 1,13 

7 Úpravy vnútorných povrchov 6,00 0,00 0,00 0,00 

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,00 0,80 2,40 2,72 

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

10 Schody 1,00 0,50 0,50 0,57 

11 Dvere 3,00 1,00 3,00 3,40 

12 Vráta 2,00 1,00 2,00 2,27 

13 Okná 5,00 1,00 5,00 5,67 

14 Povrchy podláh 5,00 1,00 5,00 5,67 

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

16 Elektroinštalácia 8,00 1,00 8,00 9,07 

17 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 1,13 

18 Vnútorný vodovod 1,00 1,00 1,00 1,13 

19 Vnútorná kanalizácia 1,00 1,00 1,00 1,13 

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

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

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

23 Hygienické zariadenia a WC 2,00 0,90 1,80 2,04 

24 Výťahy 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 Ostatné 5,00 0,50 2,50 2,83 

 Spolu 100,00  88,20 100,00 

 

 

Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 88,20 / 100 = 0,8820 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,629 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM [€/m3] 

 VH = 68,11 €/m3 * 2,629 * 0,8820 * 0,9577 * 
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0,7279 * 0,948 * 0,95 

 VH = 99,1524 €/m3 

TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

Názov 
Začiatok 
užívania 

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

Hala výroby 

štiepky a 

pyrolýznej 

jednotky č.s. 306 

na parc. CKN 

č.951/42 k.ú. 

Štós, Obec Štós, 

okres Košice-

okolie 

2015 5 65 70 7,14 92,86 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota  
99,1524 €/m3 * 7641,01 m3 757 624,48 

Technická hodnota 92,86 % z 757 624,48 € 703 530,09 

 

2.2 PRÍSLUŠENSTVO 

2.2.1 Studňa: Studňa vŕtaná na parc. CKN č.951/40 
 

Predmetom ohodnotenia je vŕtaná studňa priemeru 50m z plastovej trubky, hĺbky 

20m. Studňa bola vyvŕtaná v r.2015. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
JKSO: 825 7 Studne a záchyty vody 

KS: 222 2 Miestne potrubné rozvody vody 

 
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
Typ: vŕtaná 

Hĺbka: 20 m 

Priemer: 50 mm 

Počet elektrických čerpadiel: 1 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kCU = 2,629 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 0,95 

Rozpočtový ukazovateľ: 47,63 €/m 

 
TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

Názov 
Začiatok 
užívania 

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

Studňa vŕtaná na 

parc.CKN č.951/40 
2015 5 95 100 5,00 95,00 
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VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 

(47,63 €/m * 20m + 422,23 €/ks * 1ks) * 

2,629 * 0,95 
3 433,71 

Technická hodnota 95,00 % z 3 433,71 € 3 262,02 

 

2.2.2 Vonkajšia úprava: Prípojka vody zo studne 
 

Predmetom ohodnotenia je vodovodná prípojka z  rPe rúr  DN 32, dĺžky 8 m na 

parc. č.951/40 zo studne do požiarnej nádrže, vybudovaná v r.2015.  

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
Kód JKSO: 827 1 Vodovod  

Kód KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) 

Bod: 1.1. Vodovodné prípojky a rády PVC 

Položka: 1.1.b) Prípojka vody DN 40 mm, vrátane navŕtavacieho pásu 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1280/30,1260 = 42,49 €/bm 

Počet merných jednotiek:   8 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,629 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

Názov 
Začiatok 
užívania 

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

Prípojka vody zo 

studne 
2015 5 45 50 10,00 90,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 
8 bm * 42,49 €/bm * 2,629 * 0,95 848,97 

Technická hodnota 90,00 % z 848,97 € 764,07 

 

2.2.3 Vonkajšia úprava: Prípojka vody z požiarnej nádrže 
 

Predmetom ohodnotenia je prípojka vody od požiarnej nádrže do haly z rPe rúr 

DN50 na parc.č. 951/40. Bola postavená v r.2015. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
Kód JKSO: 827 1 Vodovod  

Kód KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody 
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ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) 

Bod: 1.1. Vodovodné prípojky a rády PVC 

Položka: 1.1.c) Prípojka vody DN 50 mm, vrátane navŕtavacieho pásu 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1320/30,1260 = 43,82 €/bm 

Počet merných jednotiek:   31 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,629 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

Názov 
Začiatok 
užívania 

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

Prípojka vody z 

požiarnej nádrže 
2015 5 45 50 10,00 90,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 
31 bm * 43,82 €/bm * 2,629 * 0,95 3 392,72 

Technická hodnota 90,00 % z 3 392,72 € 3 053,45 

 

2.2.4 Vonkajšia úprava: Prípojka kanalizácie  
 

Predmetom  ohodnotenia je prípojka kanalizácie z PVC rúr DN 150 na parcele 

č.951/40. Prípojka bola realizovaná v r.2015. 

 

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 

Položka: 2.3.b) Prípojka kanalizácie DN 150 mm 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   855/30,1260 = 28,38 €/bm 

Počet merných jednotiek:   6,5 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,629 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

Názov 
Začiatok 
užívania 

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

Prípojka 

kanalizácie  
1996 24 26 50 48,00 52,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
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Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 
6,5 bm * 28,38 €/bm * 2,629 * 0,95 460,72 

Technická hodnota 52,00 % z 460,72 € 239,57 

 

2.2.5 Vonkajšia úprava: VN prípojka vzdušná do trafostanice  
 

Predmetom ohodnotenia je VN prípojka 3xAlFe 70/11 - odbočenie z VN siete  a 

vzdušné vedenie lanom na podperných bodoch. Prípojka bola vybudovaná v r.2015. 

Vzhľadom na to, že pri obhliadke zástupca vlastníka nevedel ukázať  trasu, dĺžka 

je prevzatá zo kolaudačného rozhodnutia č.161/2014. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
Kód JKSO: 828 7 Elektrické rozvody  

Kód KS: 2213 Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
Kategória: 7. Elektrické rozvody (JKSO 828 7) 

Bod: 7.3. VN prípojky 

Položka: 7.3.a) 22 kV vzdušná 1*22 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   580/30,1260 = 19,25 €/bm 

Počet merných jednotiek:   63,44+916,79 = 980,23 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,629 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

Názov 
Začiatok 
užívania 

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

VN prípojka 

vzdušná do 

trafostanice  

2015 5 45 50 10,00 90,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 
980,23 bm * 19,25 €/bm * 2,629 * 0,95 47 127,34 

Technická hodnota 90,00 % z 47 127,34 € 42 414,61 

 

2.2.6 Vonkajšia úprava: VN prípojka zemná do trafostanice 
 

Predmetom ohodnotenia je NN prípojka Cu 4x 35mm zemným káblom. Vzhľadom na to, 

že pri obhliadke zástupca vlastníka nevedel ukázať  trasu, dĺžka je prevzatá zo 

kolaudačného rozhodnutia č.161/2014. 
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ZATRIEDENIE STAVBY 
Kód JKSO: 828 7 Elektrické rozvody  

Kód KS: 2213 Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
Kategória: 7. Elektrické rozvody (JKSO 828 7) 

Bod: 7.3. VN prípojky 

Položka: 7.3.c) 22 kV zemná 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   2100/30,1260 = 69,71 €/bm 

Počet merných jednotiek:   642,41 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,629 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

Názov 
Začiatok 
užívania 

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

VN prípojka zemná 

do trafostanice 
2015 5 45 50 10,00 90,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 
642,41 bm * 69,71 €/bm * 2,629 * 0,95 111 846,29 

Technická hodnota 90,00 % z 111 846,29 € 100 661,66 

 

2.2.7 Vonkajšia úprava: Spevnené plochy  
 

Predmetom ohodnotenia je spevnená plocha z monolitického betónu  na 

parc.č.951/40. Bola postavená v r.2015. Vlastníctvo vonkajšej úpravy iným 

subjektom vlastník hodnoverne nepreukázal. 

 

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: 8.2. Plochy s povrchom z monolitického betónu 

Položka: 8.2.b) Do hrúbky 150 mm 

 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   330/30,1260 = 10,95 €/m2 ZP 

Počet merných jednotiek:   45,5*16,5+18*21+40*1,2 = 1176,75 m2 ZP 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,629 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
 

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

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

Spevnené plochy  2015 5 45 50 10,00 90,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 

1176,75 m2 ZP * 10,95 €/m2 ZP * 2,629 * 

0,95 
32 181,96 

Technická hodnota 90,00 % z 32 181,96 € 28 963,76 

 

2.2.8 Vonkajšia úprava: Transformačná sanica na parc. CKN č.951/44 
 

Predmetom ohodnotenia je kiosková trafostanica 22/0,4 kV 630 kVA typu DOFA 1.1.B 

na pozemku p.č.951/44. Transformačná stanica je riešená ako bloková s vnútorným 

ovládaním.  

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
Kód JKSO: 828 7 Elektrické rozvody  

Kód KS: 2213 Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
Kategória: 7. Elektrické rozvody (JKSO 828 7) 

Bod: 7.4. Trafostanice 

Položka: 7.4.d) trafostanica murovaná CLASIC 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1050000/30,1260 = 34853,61 €/Ks 

Počet merných jednotiek:   1 Ks 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,629 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

Názov 
Začiatok 
užívania 

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

Transformačná 

sanica na parc. 

CKN č.951/44 

2015 5 45 50 10,00 90,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 
1 Ks * 34853,61 €/Ks * 2,629 * 0,95 87 048,63 

Technická hodnota 90,00 % z 87 048,63 € 78 343,77 

 

2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 
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Názov 
Východisková hodnota 

[€] 
Technická hodnota [€] 

Hala výroby štiepky a pyrolýznej jednotky č.s. 306 
na parc. CKN č.951/42 k.ú. Štós, Obec Štós, okres 
Košice-okolie 

757 624,48 703 530,09 

Studňa vŕtaná na parc. CKN č.951/40 3 433,71 3 262,02 

Vonkajšie úpravy   

Prípojka vody zo studne 848,97 764,07 

Prípojka vody z požiarnej nádrže 3 392,72 3 053,45 

Prípojka kanalizácie  460,72 239,57 

VN prípojka vzdušná do trafostanice  47 127,34 42 414,61 

VN prípojka zemná do trafostanice 111 846,29 100 661,66 

Spevnené plochy  32 181,96 28 963,76 

Transformačná sanica na parc. CKN 

č.951/44 
87 048,63 78 343,77 

Celkom za Vonkajšie úpravy 282 906,63 254 440,89 

Celkom: 1 043 964,82 961 233,00 

 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

a) Analýza polohy nehnuteľností:    
Nehnuteľnosti sa nachádzajú vo východnej časti obce Štós, na parc. č951/40, 

951/42 a 951/44 v k.ú. Štós. Nehnuteľnosti sú prístupné z účelovej komunikácie.  

Obec Štós sa nachádza v západnej časti okresu Košice - okolie, približne 50 km 

západne od mesta Košice a  25 km severne od mesta Moldava n/B.  Obec má 771 

obyvateľov, má obecný úrad, poštu, základnú školu a  sieť základných obchodov. 

Cestovanie je zabezpečené autobusovou  dopravou.     

 

b) Analýza využitia nehnuteľností: 
Ide o priemyselnú halu s pyrolýznou jednotkou a výrobňou drevnej štiepky s 

príslušenstvom. Iné využitie sa nepredpokladá 

 

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: 
V danej lokalite neboli zistené riziká, ktoré by  vplývali na využívanie 

nehnuteľnosti na určené účely, prípadne prenájom. Určitým rizikom sa javia 

ťarchy uvedené v C-LV. 

 

 

 

 

3.1 STAVBY 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.1.1.1  NEBYTOVÉ BUDOVY 
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Priemerný koeficient polohovej diferenciácie som určil na úrovni 0,2 s ohľadom 

na súčasný stav realitného trhu v danej lokalite, typ a veľkosť sídelného 

útvaru.  

V danej lokalite je dopyt v porovnaní s ponukou nižší, poloha je v časti obce 

vhodné k bývaniu situované na okraji obce, nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len 

bežnú údržbu, ľahká výroba a služby, bez negatívnych vplyvov na okolie a bez 

zvláštnych požiadaviek na dopravu a skladovanie, príslušenstvo nehnuteľnosti bez 

dopadu na cenu nehnuteľnosti,  priaznivý typ - obchodný a prevádzkový objekt s 

parkoviskom, dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu dopravy, 

nezamestnanosť do 15 %, malá hustota obyvateľstva, orientácia hlavných 

miestností čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná, rovinatý terén, elektrická 

prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia, železnica, autobusová prímestská 

doprava, obecný úrad, pošta, základná škola I. stupeň, lekár, zubár, 

reštaurácia, obchody s potravinami a priem. tovarom, les, vodná nádrž, park, vo 

vzdialenosti do 1000 m, bežný hluk a prašnosť od dopravy. Bez možnosti zmeny v 

zástavbe, žiadna  možnosť rozšírenia. Nehnuteľnosti bez výnosu. Podľa názoru 

znalca sa jedná o priemernú nehnuteľnosť. 

 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,2 

 

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,200 + 0,400) 0,600 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 0,400 

III. trieda Priemerný koeficient 0,200 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,110 

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,200 - 0,180) 0,020 

 

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: 

Číslo Popis/Zdôvodnenie Trieda kPDI 
Váha 

vI 

Výsledok 
kPDI*vI 

1 
Trh s nehnuteľnosťami 

IV. 0,110 13 1,43 

dopyt v porovnaní s ponukou je nižší 

2 

Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru 
obce 

III. 0,200 30 6,00 
časti obce vhodné k bývaniu situované 

na okraji obce 

3 

Súčasný technický stav nehnuteľností 

II. 0,400 8 3,20 
nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len 

bežnú údržbu 

4 

Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti 

III. 0,200 7 1,40 ľahká výroba a služby, bez negatívnych 

vplyvov na okolie a bez zvláštnych 

požiadaviek na dopravu a skladovanie 

5 
Príslušenstvo nehnuteľnosti 

III. 0,200 6 1,20 

bez dopadu na cenu nehnuteľnosti 

6 Typ nehnuteľnosti II. 0,400 10 4,00 
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priaznivý typ - obchodný a prevádzkový 

objekt s parkoviskom 

7 

Pracovné možnosti obyvateľstva - miera 
nezamestnanosti       

III. 0,200 9 1,80 
obmedzené pracovné možnosti v mieste, 

nezamestnanosť do 15 % 

8 
Skladba obyvateľstva v mieste stavby 

I. 0,600 6 3,60 

malá hustota obyvateľstva 

9 

Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám 

III. 0,200 5 1,00 
orientácia hlavných miestností 

čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná 

10 

Konfigurácia terénu 

I. 0,600 6 3,60 
rovinatý, alebo mierne svahovitý 

pozemok o sklone do 5% 

11 

Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby 

II. 0,400 7 2,80 elektrická prípojka, vodovod, prípojka 

plynu, kanalizácia, telefón, spoločná 

anténa 

12 
Doprava v okolí nehnuteľnosti 

IV. 0,110 7 0,77 

železnica, alebo autobus 

13 

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

IV. 0,110 10 1,10 obecný úrad, pošta, základná škola I. 

stupeň, lekár, zubár, reštaurácia, 

obchody s potravinami a priem. tovarom 

14 

Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby 

III. 0,200 8 1,60 
les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti 

do 1000 m 

15 

Kvalita životného prostredia v bezprostrednom 
okolí stavby II. 0,400 9 3,60 

bežný hluk a prašnosť od dopravy 

16 

Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, vplyv 
na nehnut. III. 0,200 8 1,60 

bez zmeny 

17 
Možnosti ďalšieho rozšírenia 

V. 0,020 7 0,14 

žiadna  možnosť rozšírenia 

18 
Dosahovanie výnosu z nehnuteľností 

V. 0,020 4 0,08 

nehnuteľnosti bez výnosu 

19 
Názor znalca 

III. 0,200 20 4,00 

priemerná nehnuteľnosť 

 Spolu   180 42,92 
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VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej 

diferenciácie 
kPD = 42,92/ 180 0,238 

Všeobecná hodnota 
VŠHS = TH * kPD = 961 233,00 € * 

0,238 
228 773,45 € 

 

3.2 POZEMKY 
 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 

3.2.1.1 Identifikácia pozemku:  LV č.914 

POPIS 
 

Predmetom ohodnotenia sú pozemky parc. CKN  č.951/40, 951/42, 951/44 k.ú. Štós. 

Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území Obce Štós v jej východnej časti.  

Všeobecná hodnota pozemku metódou polohovej diferenciácie sa vypočíta zo vzťahu 

 

VŠHPOZ=M.VŠHMJ (€)  

 

Jednotková všeobecná hodnota pozemkov (VŠHMJ) sa stanoví podľa vzťahu 

 

VŠHMJ = VHMJ.kPD (€/m2) 

  

Jednotková východisková hodnota pozemku (VHMJ)pre Obec Štós je 3,32 €/m
2. 

 

Koeficient polohovej diferenciácie sa vypočíta zo vzťahu 

 

kPD = kS .kV .kD .kF .kI .kZ .kR 

 

kS - Koeficient všeobecnej situácie som určil na úrovni 0,9 - stavebné územie 

obcí do 5 000 obyvateľov. 

kV - Koeficient intenzity využitia som určil na úrovni 1,00 - nebytové stavby 

pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport so štandardným vybavením. 

kD - Koeficient dopravných vzťahov som určil na úrovni 0,85 - obce so 

železničnou zastávkou alebo autobusovou prímestskou dopravou. 

KF - Koeficient funkčného využitia 1,1 - výrobné územia s prevahou plôch pre 

priemyselnú výrobu a sklady (priemyselná poloha). 

kI - Koeficient druhu pozemku 1,3 - dobrá vybavenosť (možnosť napojenia najviac 

na tri druhy verejných sietí, napríklad miestne rozvody vody, elektriny, zemného 

plynu). 

kZ - Koeficient povyšujúcich faktorov 1,5 - pozemky so zvýšeným záujmom o kúpu. 

kR - Koeficient redukujúcich faktorov 1,0 - bez redukujúcich faktorov. 

 

 

 

Parcela Druh pozemku 
Spolu 

výmera 
[m

2
] 

Spoluvlastnícky 
podiel 

Výmera 
[m

2
] 

951/40 zastavaná plocha a nádvorie 3430,00 1/1 3430,00 

951/42 zastavaná plocha a nádvorie 624,00 1/1 624,00 
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951/44 zastavaná plocha a nádvorie 12,00 1/1 12,00 

Spolu 
výmera   

   4 066,00 

 

Obec:     Štós 

Východisková hodnota:  VHMJ = 3,32 €/m
2 

 

Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 

koeficient
u 

kS 

koeficient 

všeobecnej 

situácie 

2. stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov, 

priemyslové a poľnohospodárske oblasti obcí a 

miest do 10 000 obyvateľov 

0,90 

kV 

koeficient 

intenzity 

využitia 

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 

1,00 

kD 

koeficient 

dopravných 

vzťahov 

2. obce so železničnou zastávkou alebo autobusovou 

prímestskou dopravou, doprava do mesta ešte 

vyhovujúca 

0,85 

kF 

koeficient 

funkčného 

využitia územia 

4. výrobné územia s prevahou plôch pre priemyselnú 

výrobu a sklady (priemyselná poloha), plochy 

určené pre verejné dopravné a technické vybavenie 

1,10 

kI 

koeficient 

technickej 

infraštruktúry 

pozemku 

3. dobrá vybavenosť (možnosť napojenia najviac na 

tri druhy verejných sietí, napríklad miestne 

rozvody vody, elektriny, zemného plynu) 

1,30 

kZ 

koeficient 

povyšujúcich 

faktorov 

4. iné faktory (napríklad: tvar pozemku, výmera 

pozemku, druh možnej zástavby, sadové úpravy 

pozemku a pod.) 

1,50 

kR 

koeficient 

redukujúcich 

faktorov 

0. nevyskytuje sa 1,00 

 

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej 

diferenciácie 

kPD = 0,90 * 1,00 * 0,85 * 1,10 

* 1,30 * 1,50 * 1,00 
1,6409 

Jednotková všeobecná 

hodnota pozemku 

VŠHMJ = VHMJ * kPD = 3,32 €/m
2 * 

1,6409 
5,45 €/m

2
 

 

 

VYHODNOTENIE 
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Názov Výpočet 
Všeobecná hodnota 

[€] 

parcela č. 951/40 3 430,00 m2 * 5,45 €/m2 * 1/1 18 693,50 

parcela č. 951/42 624,00 m2 * 5,45 €/m2 * 1/1 3 400,80 

parcela č. 951/44 12,00 m2 * 5,45 €/m2 * 1/1 65,40 

Spolu  22 159,70 
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III. ZÁVER 

OTÁZKY A ODPOVEDE 
 

Znaleckou úlohou bolo znaleckou úlohou stanoviť všeobecnú hodnotu priemyselnej 

haly  č.s.306 a trafostanice č.s.307  s príslušenstvom a pozemkami - parc. CKN 

č.951/40, 951/42 a 951/44  v k.ú. Štós, obec Štós, okres Košice-okolie. 

Všeobecná hodnota bola stanovená s využitím metodických postupov uvedených v 

prílohe č. 3 vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 

 

 

REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby  

Hala výroby štiepky a pyrolýznej jednotky č.s. 306 na parc. CKN 
č.951/42 k.ú. Štós, Obec Štós, okres Košice-okolie 

167 440,16 

Studňa vŕtaná na parc. CKN č.951/40 776,36 

Vonkajšie úpravy  

Prípojka vody zo studne 181,85 

Prípojka vody z požiarnej nádrže 726,72 

Prípojka kanalizácie  57,02 

VN prípojka vzdušná do trafostanice  10 094,68 

VN prípojka zemná do trafostanice 23 957,47 

Spevnené plochy  6 893,37 

Transformačná sanica na parc. CKN č.951/44 18 645,82 

Spolu za Vonkajšie úpravy 60 556,93 

Spolu stavby 228 773,45 

Pozemky  

 LV č.914 - parc. č. 951/40 (3 430  m2) 18 693,50 

 LV č.914 - parc. č. 951/42 (624  m2) 3 400,80 

 LV č.914 - parc. č. 951/44 (12  m2) 65,40 

Spolu pozemky (4 066,00 m
2
) 22 159,70 

Všeobecná hodnota celkom 250 933,15 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene 251 000,00 

Všeobecná hodnota slovom: Dvestopätdesiatjedentisíc Eur 

 

 

 

V Moldave nad Bodvou, dňa 01.10.2020 Ing. Juraj Miškovič 
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IV. PRÍLOHY 
1. Výpis z listu vlastníctva č.914 

2. Kópia z kat. mapy  

3. Geometrický plán č.42/2015 

4. Kolaudačné rozhodnutie č.474/2014 

5. Kolaudačné rozhodnutie č.161/2014 

6. Objednávka znaleckého posudku 

7. Širšie vzťahy 

8. Celková situácia 

9. Pôdorys 1.NP 

10. Pôdorys 2.NP 

11. Rez A-A, Rez B-B 

12. Pohľad V, J 

13. Pohľad Z, S 

14. Foto-dokumentácia 
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
 

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, 

tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej 

republiky, v odbore: Stavebníctvo,  odvetviach: Pozemné stavby, Odhad hodnoty 

nehnuteľností, pod evidenčným číslom 912363.  

Znalecký posudok je zapísaný v denníku pod číslom 94/2020. 

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého 

posudku. 

 

 

Ing. Juraj Miškovič 

 

 

 

  

 

 


