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I. ÚVOD 

 
1. Úloha znalca: 
Stanovenie všeobecnej hodnoty bytu č. 7  na 1. poschodí vo vchode č. 47 v bytovom dome č.s. 2025 na 
pozemku parc.č.KN C 3732/36 na sídlisku Rozkvet v kat.území Povaţská Bystrica, vrátane 
spoluvlastníckeho podielu 68/2062-ín na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu č.s. 
2025 a na príslušenstve,  v kat.území  Povaţská Bystrica.  
    
2. Účel znaleckého posudku: Konkurzné konanie (sp.značka:  40Odk/381/2021) 
 
3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu):  
16.02.2022 
 
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 16.03.2022 
 
5. Podklady na vypracovanie posudku :  
5.1 Dodané zadávateľom :  

  Objednávka zo dňa 26.1.2022 
 
5.2 Získané znalcom :   

  Čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 8282, kat.územie Povaţská Bystrica, zo dňa 15.02.2022 (cez 
katasterportál) 

  Informatívna snímka z mapy KN kat.územie  Povaţská Bystrica na pozemok parc.č.KN 3732/36 zo dňa 
15.02.2022 (cez katasterportál) 

  Potvrdenie o veku stavby bytového domu č.s.2026  ( susedná bytovka) 

  Zameranie a obhliadka skutkového stavu, fotodokumentácia 

  Údaje o ponukách na predaj  porovnateľných nehnuteľností ( z internetu)  v lokalite Rozkvet, kat. úz. 
Pov. Bystrica  

 
6. Použité právne predpisy a literatúra:  
  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. a vyhl. č. 213/2017 Z.z. o 

stanovení všeobecnej hodnoty majetku v platnom znení (ďalej "vyhláška") 
  Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení 
  Vyhláška č. 228/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a 

prekladateľoch o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v platnom znení 
  Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Ţilinská 

univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3 
  Vyhláška č. 461/2009 Z.z., Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ktorou 

sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných 
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. 

  Indexy vývoja cien v stavebníctve (www.usi.sk) 
  Zborník prednášok zo seminára k vyhl. MS SR č.492/2004 v znení vyhlášok  č. 626/2007, č. 605/2008, 

č. 47/2009 a 254/2010 Z.z. - vydala ŢU v EDIS - vydavateľstve ŢU v decembri 2010 
 
7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov: 
a) Definícia pojmov 
Všeobecná hodnota (VŠH) 
Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je znaleckým 
odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v 
podmienkach voľnej súťaţe, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou 
informovanosťou  i opatrnosťou a s predpokladom, ţe cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.  
Výsledkom stanovenia je všeobecná hodnota na úrovni s daňou z pridanej hodnoty. 
Východisková hodnota stavieb (VH) 
Východisková hodnota stavieb je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo moţno hodnotenú stavbu 
nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty. 
Technická hodnota stavieb (TH) je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby, zníţený o hodnotu 
zodpovedajúcu výške opotrebovania. 
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Opotrebenie stavby (O) - je percentuálne vyjadrenie opotrebenia stavby. 
Vek stavby (V) - je vek stavby v rokoch od začiatku uţívania k termínu posúdenia (dátumu ohodnotenia). 
Zostatková ţivnosť stavby (T) - je predpokladaná doba ďalšej ţivotnosti stavby v rokoch aţ do 
predpokladaného zániku stavby.  
 
b) Definície použitých postupov  
Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb 
Na stanovenie východiskovej hodnoty sú pouţité rozpočtové ukazovatele publikované v Metodike výpočtu 
všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Koeficient cenovej úrovne je podľa 
posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 4. štvrťrok 2021 ( 2,851). 
Pri stanovení technickej hodnoty je miera opotrebenia stavby určená  lineárnou metódou. 
 
Stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb  
Na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb sa pouţívajú metódy: 
Metóda porovnávania :  
Pri výpočte sa pouţíva transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor aspoň troch nehnuteľností a 
stavieb. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (obstavaný priestor), zastavaná plocha, podlahová 
plocha, dĺţka, kus a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných objektov a ohodnocovaného objektu), 
Kombinovaná metóda (len stavby schopné dosahovať výnos formou prenájmu):  
Princíp metódy je zaloţený na váţenom priemere výnosovej a technickej hodnoty stavieb. Výnosová 
hodnota stavieb sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného 
obdobia s následným predajom. 
Metóda polohovej diferenciácie:  
Princíp metódy je zaloţený na určení hodnoty koeficientu polohovej diferenciácie, ktorý sa uplatní na 
technickú hodnotu. 
 
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov 
Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa pouţívajú metódy: 
metóda porovnávania, výnosová metóda a  metóda polohovej diferenciácie. Predmetom ohodnotenia v 
tomto posudku nie je podiel na pozemku, preto definície k uvedeným pojmom neuvádzam.  
 
8. Osobitné požiadavky zadávateľa: Neboli vznesené. 
 
 

II. POSUDOK 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

 
a) Výber použitej metódy: 
Ohodnotenie je vyhotovené v súlade s prílohou č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004, vyhl.č. 213/2017 Z.z. o 
stanovení všeobecnej hodnoty majetku a ostatných súvisiacich predpisov.  
Všeobecná hodnota je vypočítaná metódou polohovej diferenciácie a porovnávacou metódou. 
Pouţitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie je moţné, pretoţe nehnuteľnosť  nie 
je schopná dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo moţné vykonať kombináciu.  
 
Byty a nebytové priestory:  
Výpočet východiskovej hodnoty bytu je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v 
Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). R 
Východisková hodnota bytu, vrátane jeho príslušenstva a vrátane podielu na spoločných častiach a 
spoločných zariadeniach domu, sa zistí ako násobok počtu m2 znalcom zistenej podlahovej plochy bytu a 
hodnoty 325,30 €/m2 podlahovej plochy bytu. Do podlahovej plochy bytu sa započítavajú aj plochy 
príslušenstva bytu, uţívaných výhradne spolu s bytom, ktoré boli súčasťou predmetu prevodu bytu (napr. 
pivnica).   
 
 
Východisková hodnota bytu sa zistí podľa vzťahu:  

VH = M . RU . kcu . kk . kv . km (€)      
kde:  
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M - počet merných jednotiek(skutočná podlahová plocha vrátane príslušenstva)  
RU - rozpočtový ukazovateľ  
kcu - aktuálny koeficient vyjadrujúci vývoj cien (pre 4. štvrťrok 2021 = 2,851) 
kk- koef. zvislej nosnej konštrukcie,  
kv - koef. vplyvu vybavenosti,   
km - koef. vyjadrujúci územný vplyv  
Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych štatistických údajov, platných v čase vypracovania 
posudku, vydaných ŠU SR (pre 4. štvrťrok 2021 je to hodnota 2,851).  
 
Pre výpočet všeobecnej hodnoty pozemkov je pouţitá metóda polohovej diferenciácie v súlade s časťou 
E.3.1.  vyhlášky č. 213/2017 Z.z.  
Všeobecná hodnota pozemkov v zastavanom území obcí, nepoľnohospodárske a nelesné pozemky mimo 
zastavaného územia obce, pozemky v zriadených záhradkových osadách a pozemky mimo zastavaného 
územia obcí určené na stavbu, sa vypočíta podľa základného vzťahu   

VŠHPOZ = M x VŠHMJ [€],  kde 
M - výmera pozemku v m

2
,   

VŠHMJ - jednotková všeobecná hodnota pozemku v €/m
2
.   

 
Jednotková všeobecná hodnota pozemku sa môţe stanoviť aj pre skupinu pozemkov.  
Jednotková všeobecná hodnota pozemkov sa stanoví podľa vzťahu   

VŠHMJ = VHMJ x kPD [€/m
2
] 

VHMJ - jednotková východisková hodnota pozemku, ktorá sa stanoví podľa tabuľky v prílohe č.3  
  
Koeficient polohovej diferenciácie  k pd sa vypočíta podľa vzťahu:  

kpd = ks x kv x kd x kf x ki x kz x kr  
 
(jednotlivé koeficienty sa stanovia podľa prílohy č. 3 vyhl.č. 213/2017 Z.z.)    
kS - koef. všeobecnej situácie (0,70 - 2,0)   
kV - koef. intenzity vyuţitia (0,50 - 2,0)   
kD - koef. dopravných vzťahov (0,80 -1,20)   
kf - koef. funkčného vyuţitia územia  (0,80-2,0)   
kI - koef. technickej infraštruktúry pozemku (0,80 - 1,50)   
kZ - koef. povyšujúcich faktorov (1,00 - 3,00)   
kr - koef. redukujúcich faktorov (0,20-0,99)   
 
Stanovenie všeobecnej hodnoty porovnávacou metódou  
Najvhodnejšou metódou na stanovenie všeobecnej hodnoty je porovnanie skutočných cien realizovaných v 
danom mieste a čase pri prevodoch vlastníctva porovnateľných nehnuteľností. Na porovnanie je potrebný 
súbor aspoň troch nehnuteľností, pričom porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (obstavaný priestor, 
zastavaná plocha, podlahová plocha a podobne) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných objektov a 
ohodnocovaného objektu. Hlavné faktory porovnávania:  

  ekonomické (dátum prevodu, forma prevodu, spôsob platby, a pod.)  

  polohové (miesto, lokalita, atraktivita, a pod.)  

  konštrukčné a fyzické (štandard, nadštandard, pod štandard, príslušenstvo a pod.)  
 

Podklady na porovnanie (doklad o prevode alebo prechode nehnuteľnosti, prípadne ponuky realitných 
kancelárií) musia byt identifikovateľné. Pri porovnávaní sa musia vylúčiť všetky vplyvy mimoriadnych 
okolností trhu (napríklad príbuzenský vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne predávajúceho 
alebo kupujúceho a pod.).  
 
b) Vlastnícke a evidenčné údaje :         
podľa výpisu z listu vlastníctva č. 8282 kat.územie Považská Bystrica zo dňa 15.02.2022 
A. Majetková podstata: 
Stavby 
Súpisné číslo 2025 na parc.č. 3732/36 - obytný dom            1 
Právny vzťah k parcele na ktorej leţí stavba 2025 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 4376. 
Druh stavby 9 - Bytový dom 
1 - Stavba postavená na zemskom povrchu 
Byty a nebytové priestory 
B. Vlastníci a iné oprávnené osoby: 
Byt............................................................................................................................................. 
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Vchod: 47                     1.p.   Byt č. 7 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu  a na príslušenstve:    61/2062      
Účastník právneho vzťahu: Vlastník: 
13. Moravčík Anton r. Moravčík a Janka Moravčíková r. Bugáňová, Rozkvet 2025/47, Považská 
Bystrica, PSČ 017 01, SR 
Dátum narodenia: 12.8.1960           Dátum narodenia: 29.02.1968     Spoluvlastnícky podiel : 1/1 
Titul nadobudnutia: Zmluva o prevode bytu – V 1528/06 z 22.08.2006 – 1346/06 
C : Ťarchy   
Por.č.:  
13  Zákonné záloţné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome č.s. 2025 podľa § 15. ods. 1 Zák. 
č. 182/93 Z.z., v znení novely - V 1528/06 – 1346/06 
Iné údaje:  
LV č. 4376 - parc.č. 3732/36 a Zákonné vecné bremeno  
Poznámka: Bez zápisu. 
 
c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia: 
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa  16.02.2022 za účasti zástupcu správu 
konkurznej podstaty, ktorý umoţnil obhliadku a sprístupnil nehnuteľnosti, fotodokumentácia a zameranie 
vykonané pri miestnej obhliadke dňa  16.02.2022. 
  
d) Porovnanie právnej a technickej dokumentácie so skutočným stavom :     
Právna a technická dokumentácia nebola zadávateľom poskytnutá.  
Vek stavby je určený z potvrdenia o uţívaní susednej bytovky č.s. 2026 kde je uvedený vek stavby ( 
uţívanie od r. 1984), vydalo OSBD Povaţská Bystrica. 
Spoluvlastnícky podiel vo výške 61/2062-ín na pozemku parc.č.KN C 3732/36 (pozemok zastavaný bytovým 
domom č.s. 2025) nebol v čase obhliadky odkúpený do osobného vlastníctva (je evidovaný na LV č. 4376 
pre vlastníka:  Mesto Povaţská Bystrica), preto nie je predmetom ohodnotenia. 
 
e) Údaje katastra nehnuteľností a ich porovnanie so skutkovým stavom: 
Bytový dom č.s.2025 je zakreslený v katastrálnej mape, bytový dom č.s. 2025 a pozemok parc.č.KN 3732/36 
sú zapísané na LV č. 8282 a LV č. 4376, uţívané sú v súlade s týmto zápisom.     
 
f) Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľností, ktoré sú predmetom ohodnotenia: 

  Byt č. 7 na 1. poschodí vo vchode č. 47 v bytovom dome č.s. 2025 na poz.parc.č.KN 3732/36 
kat.územie Povaţská Bystrica 

  Spoluvlastnícky podiel 61/2062-in na spoločných častiach a zariadeniach a na príslušenstve  byt. domu 
č.s.2025  

 
g) Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľností, ktoré nie sú premetom ohodnotenia:  

  Spoluvlastnícky podiel  61/2062-in na pozemku parc.č.KN C 3732/36 kat.územie  Povaţská Bystrica. 
 
 

2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 

2.1 BYTY 

2.1.1 Byt č. 7 v byt. dome č.s.2025 

 

POPIS 
Ohodnocovaný byt č. 7 je 2 - izbový, prvej kategórie s úplným príslušenstvom, je umiestnený na 1. 
poschodí v obytnom dome č.s. 2025 na sídlisku Rozkvet, v centrálnej ulici sídliska, ktoré je  v blízkosti centra 
okresného mesta Povaţská Bystrica.  
Obytný dom je typizovaný, panelový, bodový, systém T 06 B ZA, má jeden vchod, z vnútorného priestoru 
vytvoreného rozšírenou podestou sú v bodovom dome prístupné vţdy 4 byty na podlaţí, na medzipodeste 
schodiska sa nachádzajú komory pre 2 byty. Domová vybavenosť sa nachádza v polozapustenom suteréne, 
byty majú polozapustené loggie. V zrkadle schodiska je umiestnený výťah. 
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Bytový dom má jedno podzemné a 8 nadzemných podlaţí, vo vchode aj dome je celkom 32 bytov 2 - 3 
izbových. 
Základovú konštrukciu tvoria základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové a 
vnútorné deliace konštrukcie sú panelové, vodorovné nosné konštrukcie sú ţelezobetónové panelové, 
strecha je plochá so ţivičnou krytinou, oplechovanie je z pozinkovaného plechu. Hlavné vchodové dvere sú 
po výmene v hliníkových rámoch s izolačným dvojsklom, nový je domový vrátnik (zvončeky do bytov). 
Schodiskové okná sú po výmene plastové, fasáda domu a ostatné spoločné priestory a vybavenie je v 
pôvodnom stave (podlahy na chodbách PVC, schodiská s povrchom z terazza), vstupné priestory majú novú 
dlaţbu na podlahe a po výmene vstupné dvere s elektrickým vrátnikom.  
V jednotlivých bytoch sú prevaţne po výmene okná za plastové, v niektorých sú zateplené a uzatvárateľné 
loggie. Pôvodné sú pivničné okná v oceľových rámoch.  
Vnútorné omietky sú vápenné hladké, vnútorné chodby majú povrchové úpravy keram. dlaţby a PVC. 
Hlavný vchod a prístup od príjazdovej cesty do bytového domu sú orientované na juţnej strane domu, kde je 
bytový dom zapustený čiastočne do svahovitého  terénu.   
  
Technický stav  a vybavenie bytu:  
Byt č. 7  je situovaný na 1. poschodí (2. nadzemnom podlaţí),  
Dispozícia bytu: chodba, šatník, bytové jadro (samostatné WC, kúpeľňa), kuchyňa s loggiou, 2 x izba.  
 
Byt je po postupnej kompletnej rekonštrukcii:  v byte sú plastové okná so ţalúziami (2005), vek ostatných 
konštrukcií a vybavenia zadávateľ neuviedol. Interiérové  a vstupné dvere do bytu sú za masívu, v 
obloţkových drevených zárubniach.   
Bytové jadro po rekonštrukcii, vo WC a v kúpeľni sú beţné keramické obklady, keramické dlaţby na 
podlahe, po výmene rozvody vody a kanalizácie.  Po výmene je zariadenie kúpeľne: keramické umývadlo, 
plastová vaňa, po výmene vodovodné pákové batérie, WC je samostatné s kombi nádrţkou.  
Kuchyňa je rohová typová (r. 1994),  s beţným obkladom za linkou, sporák je voľne stojaci, plynový s 
digestorom, drez plastový, s odkladacou plochou, páková vodovodná batéria.  
Podlahy v obytných miestnostiach sú laminátové parkety, v kuchyni, chodbe a v šatníku sú PVC povlaky. V 
šatníku je vstavaná skriňa, vykurovanie je ústredné, oceľovými panelovými radiátormi s meračmi spotreby 
tepla. K bytu patrí pivnica v suteréne bytového domu.   
V čase obhliadky bol byt č. 7 krátko neobývaný, udrţiavaný, vo veľmi dobrom technickom stave, ktorý je 
primeraný veku stavby a prevedenej rekonštrukcii. 
Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie (vnútorné inštalácie vody, elektro, plynu, zdravotechniky a 
ústredného kúrenia). Spoločnými časťami a zariadeniami bytového domu sú základy, strecha, obvodové 
múry, priečelie, vchod, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, 
spoločnými zariadeniami sú  kočikárne, spoločná tel. anténa, hromozvody, domové prípojky, ktoré sú určené 
na spoločné uţívanie a slúţia výlučne tomuto domu.  
Dom je napojený na všetky verejné siete - verejný vodovod, kanalizáciu, NN sieť, je vybavený rozvodom 
spoločnej televíznej antény, káblovej televízie, bleskozvodom a telefónnymi rozvodmi. 
Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu je 61/2062-ín. 
Bytový dom je situovaný v dobre dostupnej časti sídliska, priamo pred domom je zastávka autobusu MHD a 
moţnosť parkovania, v blízkosti je materská a základná škola a základné obchody (potraviny).  
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

JKSO: 803 3 Domy obytné typové s celoštátne unifikovanými konštrukčnými sústavami  panelovými 
KS: 112 2 Trojbytové a viacbytové budovy 
 

PODLAHOVÁ PLOCHA 

Názov miestnosti a výpočet Podlahová plocha [m
2
] 

Chodba  3,45*1,42+0,84*(3,55-1,42) 6,69 

Šatník 1,65*1,65 2,72 

WC 0,79*1,38 1,09 

Kúpeľňa 1,58*1,98  3,13 

Izba 5,31*3,45 18,32 

Kuchyňa 3,44*2,90 9,98 

Izba (3,0+2,215)*3,40 17,73 

Výmera bytu bez pivnice 59,66 

Pivnica  3,00 3,00 
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Vypočítaná podlahová plocha 62,66 

Loggia 0,96*2,90 2,78 

 
STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 
 

Rozpočtový ukazovateľ:  RU = 9800 / 30,1260 = 325,30 €/m
2
 

Koeficient konštrukcie:  kK = 1,037 (montovaná z dielcov betónových plošných) 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,851 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 

Počet izieb: 2 
 

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu: 

Číslo Názov 
Cenový podiel 

RU [%] cpi 
Koef. štand. ksi 

Úprava podielu 
cpi * ksi 

Cenový podiel 
hodnotenej 
stavby [%] 

 Spoločné priestory     

1 Základy vrát. zemných prác 5,00 1,00 5,00 4,30 

2 Zvislé konštrukcie 18,00 1,00 18,00 15,49 

3 Stropy 8,00 1,00 8,00 6,88 

4 Schody 3,00 1,00 3,00 2,58 

5 Zastrešenie bez krytiny 5,00 1,00 5,00 4,30 

6 Krytina strechy 2,00 1,10 2,20 1,89 

7 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,10 1,10 0,95 

8 Úpravy vonk. povrchov 3,00 1,00 3,00 2,58 

9 Úpravy vnút. povrchov 2,00 1,00 2,00 1,72 

10 Vnútorné ker. obklady 0,50 1,00 0,50 0,43 

11 Dvere 0,50 2,00 1,00 0,86 

12 Okná 5,00 2,80 14,00 12,04 

13 Povrchy podláh 0,50 1,00 0,50 0,43 

14 Vykurovanie 2,50 1,00 2,50 2,15 

15 Elektroinštalácia 2,00 1,00 2,00 1,72 

16 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 0,86 

17 Vnútorný vodovod 2,00 1,00 2,00 1,72 

18 Vnútorná kanalizácia 2,00 1,00 2,00 1,72 

19 Vnútorný plynovod 1,00 1,00 1,00 0,86 

20 Výťahy 2,00 1,00 2,00 1,72 

21 Ostatné 2,00 1,20 2,40 2,06 

 Zariadenie bytu     

22 Úpravy vnút. povrchov 4,00 1,10 4,40 3,78 

23 Vnútorné ker. obklady 1,00 1,50 1,50 1,29 

24 Dvere 2,00 2,00 4,00 3,44 

25 Povrchy podláh 2,50 1,50 3,75 3,23 

26 Vykurovanie 2,50 1,10 2,75 2,37 

27 Elektroinštalácia 3,00 1,10 3,30 2,84 

28 Vnútorný vodovod 1,00 1,00 1,00 0,86 

29 Vnútorná kanalizácia 1,00 1,00 1,00 0,86 

30 Vnútorný plynovod 0,50 1,00 0,50 0,43 

31 Ohrev teplej vody 2,00 1,00 2,00 1,72 

32 Vybavenie kuchýň 2,00 1,30 2,60 2,24 

33 Vnút.hyg.zariad.vrátane WC 4,00 1,00 4,00 3,44 

34 Bytové jadro bez rozvodov  4,00 1,00 4,00 3,44 



Znalec: Ing. Zuzana Jurigová číslo posudku: :  53/2022 

Strana 8 

35 Ostatné 2,50 1,30 3,25 2,80 

 Spolu 100,00  116,25 100,00 

 
Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 116,25 / 100 = 1,1625 

Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kK * kV * kM [€/m
2 
] 

 VH = 325,30 €/m
2
 * 2,851 * 1,037 * 1,1625 * 1,00 

 VH = 1 118,03 €/m
2
 

 
TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením ţivotnosti odborným odhadom 
 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

Byt č. 7 v byt. dome č.s.2025 1984 38 62 100 38,00 62,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 1 118,03 €/m
2
 * 62,66m

2 70 055,76 

Technická hodnota 62,00% z 70 055,76 € 43 434,57 

 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
a) Analýza polohy nehnuteľností 
Ohodnocovaný byt č. 7 je umiestnený na 2. nadzemnom podlaţí (1. poschodí)  v obytnom dome č.s. 2025, 
panelový bytový dom č.s. 2025 je situovaný v zástavbe sídliska Rozkvet, v jeho časti, ktorá je situovaná 
smerom k centru okresného mesta.   
Bytový dom je typizovaný, panelový, má 1 hlavný vchod, v bytovom dome je umiestnených celkom 32 
bytových jednotiek. Bytový dom  bol daný do uţívania v roku 1984, je čiastočne po rekonštrukcii spoločných 
priestorov -  po výmene sú schodiskové okná a vstupné dvere do vchodu.      
Bytový dom je napojený na všetky verejné siete - verejný vodovod, kanalizáciu, plyn a NN sieť, je vybavený 
rozvodom spoločnej televíznej antény, káblovej televízie, bleskozvodom a telefónnymi rozvodmi, je 
situovaný v centrálnej časti sídliska mesta, v zástavbe bytových domov a objektov základnej vybavenosti 
sídliska.  
V blízkosti domu je základná škola, zastávka autobusu, materské škôlky, okrem  bytovej zástavby je v 
blízkosti  obchod s potravinami, pošta, ostatná vybavenosť je v centre mesta.   
Centrum mesta je vzdialené  do 1,0 km, kde je situovaná kompletná občianska vybavenosť - pošta, obchody, 
okresný úrad, mestský úrad, základná umelecká škola, sieť stredných škôl, dopravné spojenie s MHD, 
medzimestskou a prímestskou autobusovou dopravou.  
V širšom meste sa nachádzajú stredné školy, plaváreň, športový areál  s futbalovým a hokejovým 
štadiónom, banky, hotel. V blízkosti sa nenachádzajú konfliktné skupiny obyvateľstva. 
Nehnuteľnosť sa nachádza v dobrom technickom stave, ktorý je primeraný veku stavby a prevádzanej 
beţnej údrţbe. V meste je dostatočná ponuka pracovných príleţitostí, nezamestnanosť v okrese je do 5%. 
Nachádzajú sa tu veľké priemyselné podniky hlavne strojárenského charakteru, stavebné firmy, obchodné  
prevádzky a pod.  
 
b) Analýza využitia nehnuteľností: 
Bytový dom a aj byt je vyuţívaný na projektovaný účel - na bývanie. Iné vyuţitie sa nedá predpokladať. 
 
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: 
Na liste vlastníctva v časti ťarchy je evidované zákonné záloţné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov, okrem toho v danej lokalite neboli zistené ţiadne priame riziká a okolnosti 
obmedzujúce uţívanie bytového domu na daný účel. Nehnuteľnosť nie je v ţiadnom ochrannom pásme, 
pozemok nie je ohrozený ţiadnymi náhlymi prírodnými úkazmi ako sú záplavy, zosuvy pôdy a pod. 
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3.1 STAVBY 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.1.1.1  BYTY 

Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie: 
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je stanovený v súlade s "Metodikou výpočtu všeobecnej 
hodnoty nehnuteľností a stavieb" vydanej ÚSI ŢU v Ţiline. Vzhľadom na polohu, typ a lokalitu, v ktorej sa 
hodnotené nehnuteľnosti nachádzajú (sídlisko okresného mesta s dobrým vybavením, v lokalite zvýšený 
dopyt po nehnuteľnostiach tohto typu), je vo výpočte uvaţované s priemerným koeficientom polohovej 
diferenciácie 0,85.    
.    

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,85 
 

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,850 + 1,700) 2,550 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 1,700 

III. trieda Priemerný koeficient 0,850 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,468 

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,850 - 0,765) 0,085 

 

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:  

Číslo Popis Trieda kPDI Váha Výsledok 
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vI kPDI*vI 

1 Trh s bytmi v danej lokalite- sídlisku     

 dopyt v porovnaní s ponukou je výrazne vyšší I. 2,550 10 25,50 

2 Poloha byt. domu v danej obci - vzťah k centru obce     

 hlavné ulice a najlepšie polohy vo vybraných sídliskách I. 2,550 30 76,50 

3 Súčasný technický stav bytu a bytového domu     

 veľmi dobre udržiavaná nehnuteľnosť I. 2,550 7 17,85 

4 Prevládajúca zástavba  v bezprostr. okolí  byt. domu     

 objekty pre bývanie,  I. 2,550 5 12,75 

5 Príslušenstvo bytového domu     

 práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť pre bicykle, výťah III. 0,850 6 5,10 

6 Vybavenosť a príslušenstvo bytu     

 komplexne rekonštruovaný byt so štandardným vybavením II. 1,700 10 17,00 

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti      

 
dostatočná ponuka pracovných možností v mieste, 
nezamestnanosť do 5 % 

I. 2,550 8 20,40 

8 Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku     

 vysoká hustota obyvateľstva v sídlisku - obytné domy do 48 bytov III. 0,850 6 5,10 

9 Orientácia obytných miestností k svetovým stranám     

 orientácia obytných miestností k  SZ - SV IV. 0,468 5 2,34 

10 Umiestnenie bytu v bytovom dome     

 byt v krajnej sekcii na 2-6 NP II. 1,700 9 15,30 

11 Počet bytov vo vchode - v bloku     

 počet bytov vo vchode: do 48 bytov IV. 0,468 7 3,28 

12 Doprava v okolí bytového domu     

 železnica, autobus a miestna doprava - v dosahu do 10 minút II. 1,700 7 11,90 

13 Občianska vybavenosť v okolí bytového domu     

 
pošta, škola, poliklinika, kultúrne zariadenia, kompletná sieť 
obchodov a základné služby 

II. 1,700 6 10,20 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu     

 les,  park, vo vzdialenosti do 1000 m III. 0,850 4 3,40 

15 Kvalita život. prostr. v bezprostred. okolí byt. domu     

 tiché prostredie - bez poškodenia ovzdušia, vodných tokov I. 2,550 5 12,75 

16 Názor znalca     

 dobrý byt II. 1,700 20 34,00 

 Spolu   145 273,37 

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 273,37/ 145 1,885 

Všeobecná hodnota VŠHB = TH * kPD = 43 434,57 € * 1,885 81 874,16 € 

 

3.1.2 POROVNÁVACIA METÓDA 

 

POPIS 
Porovnávacia metóda  je odporúčaná ako doplnková metóda stanovenia VŠH, pri akceptovaní 
metodických postupov obvyklých v zmysle platnej legislatívy.  
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Pri stanovení VŠH porovnávacou metódou, kde zdrojom porovnávania sú nehnuteľnosti inzerované ako 
ponuka (printové a elektronické médiá), je znalec povinný vyselektovať vhodný súbor ponúkaných 
nehnuteľností (najmenej 3 ks, odporúčané je min. 5 ks), pričom jednotlivé ponuky sa ponúkanou cenou a 
parametrami (najmä výmera, technický stav, príslušenstvo) nemajú od porovnávanej nehnuteľnosti výrazne 
líšiť.  
Vstupnú cenu ponúkanú pri predaji je potrebné primerane zníţiť o marţu realitnej kancelárie (cca. 3% - 7%), 
príp. o iné vplyvy na tvorbu ponukovej ceny. Dôraz musí znalec klásť na porovnanie právneho stavu so 
skutočnosťou -  všetky stavby musia byť jednoznačne identifikované v nadväznosti na majetkoprávnu 
dokumentáciu; musí byť prevedený popis všetkých stavieb na pozemkoch, ich stav v evidencii – popisné a 
geodetické informácie, prípadný  nesúlad evidencie v katastri nehnuteľnosti so skutkovým stavom,  podrobný 
popis zistení pri obhliadke a pri štúdiu predloţených a získaných podkladov k vypracovaniu posudku,  
odporúčania objednávateľovi znaleckého posudku (napr. majetkoprávne vysporiadanie spolu so záloţnou 
zmluvou, vypracovanie geometrického plánu, ap.) . 
Na zohľadnenie (objektivizáciu) odlišností porovnávaných nehnuteľností  a hodnoteného bytu je potrebné  
pouţiť ekonomické, polohové a fyzické faktory, ktoré je moţné vyjadriť v percentuálnej miere alebo na báze 
koeficientov.  
Faktor porovnávania stanovený percentuálnou zráţkou alebo priráţkou vyjadruje hodnotu, o ktorú má 
posudzovaná nehnuteľnosť (byt, pozemok) lepšie alebo horšie charakteristiky oproti porovnateľnej 
nehnuteľnosti. 
Zráţka (odporúčaná hodnota intervalu je 0% aţ -30%, v prípade  väčšej zráţky sa odporúča vyhľadať 
vhodnejšiu nehnuteľnosť) znamená, ţe posudzované nehnuteľnosti majú horšie charakteristiky oproti  
porovnateľným (bytom, pozemkom), percentuálna priráţka (odporúčaná hodnota intervalu je 0% aţ +30%, v 
prípade väčšej priráţky sa odporúča vyhľadať vhodnejšiu nehnuteľnosť) znamená, ţe posudzované 
nehnuteľnosti majú lepšie charakteristiky oproti  porovnateľným nehnuteľnostiam.   
 
Ekonomické faktory:  zohľadňujú najmä dátum prevodu, formu prevodu, spôsob platby, obdobie predaja 
(napr. z titulu časového vývoja cien na realitnom trhu), pri ponukách realitných kancelárií je moţné uvaţovať 
s redukciou ceny  z titulu jej nadsadenia pre účely dohadovacieho konania a ustálenia výslednej uzatvorenej 
kúpnej ceny.  
Polohové faktory: zohľadňujú miesto, lokalitu, atraktivitu, prístup, dostupnosť dopravy a pod...   
Fyzické faktory: zohľadňujú infraštruktúru,  polohu bytového domu a bytu, orientáciu k svetovým stranám, 
konštrukčno - materiálové riešenie,  technický stav a pod.  
  
Pre výpočet porovnávacou metódou sú použité údaje:  
-  ponuky realitných kancelárií na 2 a 3 - izbové byty na sídlisku Rozkvet v Povaţskej Bystrici (viď. prílohy č. 
7/1 - 7/5 ZP), údaje o vybavení, polohe, tech. stave, podiele na pozemku  atd. porovnávaných bytov a 
bytových domov, tak ako boli dostupné, sú pri kaţdom z bytov popísané samostatne, podľa údajov v ponuke 
alebo znalostí miestnych pomerov.  Na sídlisku nie sú u prevaţnej väčšiny bytových domov odkúpené 
podiely na pozemkoch, čo je zohľadnené vo výpočte pre všetky porovnateľné byty rovnako.    
 

Počet MJ stavby:  62,66 m
2
 

 

Zoznam porovnávaných stavieb 
 

Príloha č. 7/1:  Rezervovaný 3-izb. byt Pov. Bystrica 68 m2 
REZERVOVANÝ!!! TUreality ponúka na predaj dobre dispozične riešený trojizbový byt v Považskej 
Bystrici na Rozkvete. Byt prešiel čiastočnou rekonštrukciou pred desiatimi rokmi.  
Byt dispozične pozostáva z veľkej priestrannej chodby, troch nepriechodných samostatných izieb, kúpelne, 
wc a kuchyne s lodžiou. K bytu prináleží pivnica o rozlohe 2m2. Výhodou bytu sú nízke mesačné náklady, 
bezproblémové parkovanie. ODPORÚČAM VIDIEŤ!!!! Energetický certifikát nebol vyhotovený. PRE VIAC 
INFORMáCIí NáS NEVáHAJTE KONTAKTOVAť NA TEL. ČÍSLE +421 41 3217800, alebo 
mailom:dobrovodska @tureality.sk 
 
Druh dokladu:  Ponuka z inzertných novín 

Identifikácia dokladu:   č.inzerátu: 133713180 

Dátum k dokladu:  21. 2. 2022 

Počet MJ stavieb:  68,00 m
2
 

Cena stavby podľa dokladu:  105 000,00 € 

Cena stavby na MJ:  1 544,12 €/m
2
 

 

Príloha č. 7/2: Rezervované: Útulný 2i byt so záhradkou - Rozkvet   
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StorkReal Vám ponúka na predaj pekný 2i byt s výmerou 51 m2. Nachádza sa na vyvýšenom prízemí 8-
poschodového zatepleného bytového domu. 

 
Byt pozostáva zo vstupnej chodby, spálne, obývačky spojenej s kuchyňou, kúpeľne s toaletou a ďalšej 
menšej izby (vhodné využiť ako detskú izbu, pracovňu, prípadne priestranný šatník). K bytu prislúcha tiež 
pivnica a predzáhradka. Nehnuteľnosť prešla čiastočnou rekonštrukciou - plastové okná, stierky, 
murované jadro, plávajúce podlahy v spálni a obývačke, nové bezpečnostné vchodové dvere, interiérové 
dvere, kuchynská linka, sporák. Veľké plus nájdeme v prislúchajúcej predzáhradke, ktorá je ako stvorená 

na príjemné rodinné grilovačky či kávičky s priateľmi. 
 
Sídlisko Rozkvet Vám ponúka plnú občiansku vybavenosť. IBA NA SKOK to máte do materských škôl, 
základnej školy, niekoľkých potravín, reštaurácií, barov, kostola, kaplnky, kaderníctva a mnohých ďalších 
obchodov či služieb. 
 

Druh dokladu:  Ponuka z inzertných novín 

Identifikácia dokladu:   č. inzerátu: 134757632 

Dátum k dokladu:  24. 2. 2022 
Počet MJ stavieb:  51,00 m

2
 

Cena stavby podľa dokladu:  93 000,00 € 

Cena stavby na MJ:  1 823,53 €/m
2
 

 

Príloha č. 7/3:  Rezervovaný: Predaj 3-izbového bytu Pov. Bystrica  
JKV REAL ponúka na predaj 3-izbový byt na sídlisku Rozkvet. 
Byt je čiastočne zrekonštruovaný (plastové okná, podlahy, kuchynská linka), udržiavaný a príjemný. 
Nachádza sa na 6. poschodí z 12- bytového domu. 
Ponúka tri obytné miestnosti, kuchyňu s komorou, priestrannú chodbu so vstupom do kúpeľne, WC a 
šatníka. 
K bytu prislúcha zasklená loggia (vstup z kuchyne) a pivničná kobka v suteréne bytového domu. 
Orientácia bytu je V-Z, byt je slnečný. Náklady na dve osoby sú do 130€. 

 
Druh dokladu:  Ponuka z inzertných novín 

Identifikácia dokladu:   č. inzerátu:  

Dátum k dokladu:  18. 2. 2022 

Počet MJ stavieb:  62,00 m
2
 

Cena stavby podľa dokladu:  109 000,00 € 

Cena stavby na MJ:  1 758,06 €/m
2
 

 

Príloha č. 7/4:  Na predaj pekný 3-izbový byt  na Rozkvete   
Ponúkame na predaj pekný veľký 3-izbový byt na sídl. Rozkvet v Pov. Bystrici. Byt je v OV, má výmeru 68 
m2 a nachádza sa na 3. posch./z 9-tich panelového BD.  
Pozostáva z 3 obytných miestností, kuchyne, kúpeľne s WC, špajze, šatníka, predsiene a loggie. Je 
kompletne prerobený: všade sú plastové okná, na podlahách pekná dlažba. V kuchyni je pekná rohová 
kuchynská linka so sklo-keramickou varnou platňou a umývačkou riadu. Bytové jadro je murované, v kúpeľni 
s WC je hydromasážná vaňa a sprcha, pekné umývadlo. Steny sú omietnuté na bielo so štukovou úpravou. 
Na loggii sú sťahovacie žalúzie. Byt je vybavený bezpečnostnými vchodovými dverami. Do 2 miestností vedú 
zasúvacie interiérové dvere. Cena bytu je 123 000,- €. 
 
Druh dokladu:  Ponuka z internetu 

Identifikácia dokladu:   č. inzerátu: 134123285 

Dátum k dokladu:  7. 2. 2022 
Počet MJ stavieb:  68,00 m

2
 

Cena stavby podľa dokladu:  123 000,00 € 

Cena stavby na MJ:  1 808,82 €/m
2
 

 

Príloha č. 7/5: Predaj, 2-izbový byt 
REZERVOVANÉ!!! Ponúkame na predaj svetlý 2-izbový byt o výmere 48m2 na sídlisku Rozkvet. Nachádza 
sa na 3/7 poschodí. Dispozične pozostáva zo vstupnej chodby, kuchyne s výstupom na loggiu, obývacej izby 
s pekným výhľadom, spálne, kúpeľne a samostatného WC. Prešiel rekonštrukciou - plastové okná, 
murované jadro. K bytu prislúcha pivnica v suteréne bytového domu, ktorý tiež prešiel rekonštrukciou. Je 
situovaný v tichej časti sídliska s dobrým parkovaním. V blízkosti sa nachádza MHD, MŠ, ZŠ, potraviny, 
ihrisko, neďaleko lekáreň, pediatri, pošta.. Viac info v RK. 
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Druh dokladu:  Ponuka z internetu 

Identifikácia dokladu:   č.inzerátu:  135442034 

Dátum k dokladu:  15. 3. 2022 
Počet MJ stavieb:  48,00 m

2
 

Cena stavby podľa dokladu:  89 500,00 € 

Cena stavby na MJ:  1 864,58 €/m
2
 

 
Výpočet všeobecnej hodnoty stavby 
 

Názov 

Príloha č. 7/1: 
Rezervovaný 3-izb. byt 

Pov. Bystrica 68 m
2
 

Príloha č. 7/2: 
Rezervované: Útulný 2i 

byt so záhradkou - 
Rozkvet   

Príloha č. 7/3: 
Rezervovaný: Predaj 3-

izbového bytu Pov. 
Bystrica  

Cena porovnateľného majetku *€+ 
 105 000,00 

(ponuková cena) 
 93 000,00 

(ponuková cena) 
 109 000,00 

(ponuková cena) 

Cena na MJ *€/m
2
] 1 544,12 1 823,53 1 758,06 

Hodnotenie faktorov    

Ekonomické faktory 
 - druh porovnateľnej ceny (zrážka za 
províziu RK) 

-  3,00 % 
horšie 

-  3,00 % 
horšie 

-  3,00 % 
horšie 

Polohové faktory 
 - vplyv polohy bytového domu v obytnej 
zóne 

±  0,00 % 
zhoda 

±  0,00 % 
zhoda 

±  0,00 % 
zhoda 

Polohové faktory 
 - vplyv polohy bytu v bytovom dome 

±  0,00 % 
zhoda 

+  3,00 % 
lepšie 

+  2,00 % 
lepšie 

Konštrukčné a fyzické faktory 
 - typ bytového domu (vežiak) 

±  0,00 % 
zhoda 

±  0,00 % 
zhoda 

+  3,00 % 
lepšie 

Konštrukčné a fyzické faktory 
 - technický stav bytového domu 

±  0,00 % 
zhoda 

±  0,00 % 
zhoda 

±  0,00 % 
zhoda 

Konštrukčné a fyzické faktory 
 - vybavenie bytu (balkón,loggia) 

±  0,00 % 
zhoda 

+  2,00 % 
lepšie 

+  3,00 % 
lepšie 

Konštrukčné a fyzické faktory 
 - technický stav bytu (rekonštrukcia - 
rozsah) 

±  0,00 % 
zhoda 

±  0,00 % 
zhoda 

+  2,00 % 
lepšie 

Spolu: -  3,00 % +  2,00 % +  7,00 % 

Vyhodnotenie    

Porovnateľná hodnota na MJ *€/m
2
] 1 497,80 1 860,00 1 881,12 

 
 

Názov 
Príloha č. 7/4: Na predaj pekný 3-

izbový byt  na Rozkvete   
Príloha č. 7/5: Predaj, 2-izbový byt 

Cena porovnateľného majetku *€+ 
 123 000,00 

(ponuková cena) 
 89 500,00 

(ponuková cena) 

Cena na MJ *€/m
2
] 1 808,82 1 864,58 

Hodnotenie faktorov   

Ekonomické faktory 
 - druh porovnateľnej ceny (zrážka za 
províziu RK) 

-  2,50 % 
horšie 

-  3,00 % 
horšie 

Polohové faktory 
 - vplyv polohy bytového domu v obytnej 
zóne 

±  0,00 % 
zhoda 

±  0,00 % 
zhoda 

Polohové faktory 
 - vplyv polohy bytu v bytovom dome 

±  0,00 % 
zhoda 

±  0,00 % 
zhoda 

Konštrukčné a fyzické faktory 
 - typ bytového domu (vežiak) 

±  0,00 % 
zhoda 

±  0,00 % 
zhoda 

Konštrukčné a fyzické faktory 
 - technický stav bytového domu 

±  0,00 % 
zhoda 

-  2,00 % 
horšie 

Konštrukčné a fyzické faktory 
 - vybavenie bytu (balkón,loggia) 

±  0,00 % 
zhoda 

±  0,00 % 
zhoda 
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Konštrukčné a fyzické faktory 
 - technický stav bytu (rekonštrukcia - 
rozsah) 

-  3,00 % 
horšie 

±  0,00 % 
zhoda 

Spolu: -  5,50 % -  5,00 % 

Vyhodnotenie   

Porovnateľná hodnota na MJ *€/m
2
] 1 709,33 1 771,35 

Priemerná porovnateľná hodnota  1 743,92 €/m
2
 

 
 

Výpočet porovnateľnej hodnoty na MJ [€/m2]: 
Príloha č. 7/1: Rezervovaný 3-izb. byt Pov. Bystrica 68 m2:  
1 544,12+1 544,12*(-0,0300+0,0000+0,0000+0,0000+0,0000+0,0000+0,0000) = 1 497,79 €/m

2
 

Príloha č. 7/2: Rezervované: Útulný 2i byt so záhradkou - Rozkvet  :  
1 823,53+1 823,53*(-0,0300+0,0000+0,0300+0,0000+0,0000+0,0200+0,0000) = 1 860,00 €/m

2
 

Príloha č. 7/3: Rezervovaný: Predaj 3-izbového bytu Pov. Bystrica :  
1 758,06+1 758,06*(-0,0300+0,0000+0,0200+0,0300+0,0000+0,0300+0,0200) = 1 881,13 €/m

2
 

Príloha č. 7/4: Na predaj pekný 3-izbový byt  na Rozkvete  :  
1 808,82+1 808,82*(-0,0250+0,0000+0,0000+0,0000+0,0000+0,0000-0,0300) = 1 709,34 €/m

2
 

Príloha č. 7/5: Predaj, 2-izbový byt:  
1 864,58+1 864,58*(-0,0300+0,0000+0,0000+0,0000-0,0200+0,0000+0,0000) = 1 771,35 €/m

2
 

 
Výpočet priemernej porovnateľnej hodnoty na MJ [€/m2]: 
(1 497,79+1 860,00+1 881,13+1 709,34+1 771,35)/5  = 1 743,92 €/m

2
 

 
 

VYHODNOTENIE 

Názov Výpočet Hodnota 

Všeobecná hodnota na mernú jednotku   1 743,92 €/m
2 

Všeobecná hodnota stavieb stanovená 
metódou porovnávania 

VŠHS = 62,66 m
2
 * 1 743,92 €/m

2 109 274,03 € 

 

3.1.3 VÝBER VHODNEJ METÓDY 

 

Metóda výpočtu všeobecnej hodnoty stavieb Hodnota [€] 

Metóda polohovej diferenciácie 81 874,16 

Porovnávacia metóda 109 274,03 

 
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola pouţitá porovnávacia metóda 
VŠH stavieb = 109 274,03 € 
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III. ZÁVER 

PREHĽAD 

Prehľad všeobecných hodnôt v eurách stanovených rôznymi metódami 
 

Názov 
Stavby Pozemky 

Polohová 
diferenciácia 

Kombinovaná 
metóda 

Porovnávacia 
metóda 

Polohová 
diferenciácia 

Výnosová 
metóda 

Porovnávacia 
metóda 

Všetky stavby a 
pozemky 

81 874,16 - 109 274,03 - - - 

 

REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby  

Byt č. 7 v byt. dome č.s.2025 109 274,03 

Všeobecná hodnota celkom 109 274,03 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene 109 000,00 

Všeobecná hodnota slovom: Jedenstodeväťtisíc Eur 

 
 
 
V Dohňanoch , dňa 16.03.2022 Ing. Zuzana Jurigová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. PRÍLOHY 
 
1. Objednávka zo dňa 26.01.2022 
2. Čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 8282 - kat.územie  Povaţská Bystrica (cez katasterportál) zo dňa  

15.02.2022 
3. Informatívna kópia z katastrálnej mapy kat.územie Povaţská Bystrica v M 1:1000 (cez katasterportál) zo 

dňa 15.02.2022 
4. Potvrdenie o veku stavby bytového domu č.s.2026  
5. Nákres bytu č. 7 v byt. dome č.s.2025 
6. Fotodokumentácia (pohľad na byt. dom č. 2025,  vchod č. 47, vnútorné vybavenie bytu č. 7)  
7. Ponuky na predaj  2 - 3 izbových bytov v lokalite Rozkvet ( z internetu) 
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 

 

 
Znalecký posudok som vypracovala ako znalkyňa zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, 
ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty 
nehnuteľností, pod evidenčným číslom 914213. 
 
 
Znalecký posudok je zapísaný v denníku pod č. 53/2022. 
 
 
Zároveň vyhlasujem, ţe som si vedomá následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku. 
 
 
 
 
 

     Ing. Zuzana Jurigová 

  
 
 


