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I. ÚVODNÁ �AS�

1. Úloha znalca (pod�a uznesenia orgánu verejnej moci alebo objednávky, �íslo 
uznesenia) a predmet znaleckého skúmania:
Stanovi� všeobecnú hodnotu nehnute�nosti Byt �. 44 vchod 10 v bytovom dome 
�.s. 1554, príslušenstvo a pozemok na parc. KN 1630, katastrálne územie 
Humenné, okres Humenné. 

2. Ú�el znaleckého posudku:
Dobrovo�ná dražba. 

3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný (rozhodujúci na zistenie 
stavebnotechnického stavu):
21.12.2022 

4. Dátum, ku ktorému sa nehnute�nos� alebo stavba ohodnocuje:
23.12.2022 

5. Podklady pre vypracovanie posudku:
5.1. Dodané zadávate�om:
1. Znalecký posudok �. 11/2014, znalec Ing. Miroslav Dutko. 

5.2. Získané znalcom:
1. Výpis z katastra nehnute�ností, list vl. �. 7556 kat. územie Humenné, 

vyhotovený d�a 19.12.2022 cez katastrálny portál. 
2. Kópia katastrálnej mapy katastrálne územie Humenné, vyhotovená d�a 

19.12.2022 cez katastrálny portál. 
3. Zoznam bytových domov v správe Energobyt, s.r.o. 
4. Bazos.sk - porovnate�né byty. 
5. Fotodokumentácia 

6. Použité právne predpisy a literatúra:  
1. Zákon �. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmo�níkoch a prekladate�och a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 
2. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky �. 228/2018 Z.z. 

ktorou sa vykonáva zákon �. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmo�níkoch a pre-
kladate�och a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 
predpisov. 

3. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky �. 492/2004 Z.z. 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 

4. STN 734055 - Výpo�et obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov. 
5. Zákon �. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení 

neskorších predpisov. 
6. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky �. 

461/2009 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. 

7. Vyhláška Federálneho štatistického úradu �. 124/1980 Zb. o jednotnej kla-
sifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy. 

8. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky �. 128/2000 Z.z., 
ktorým sa vyhlasuje klasifikácia stavieb. 

9. Zákon NR SR �. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v 
znení neskorších predpisov. 
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7. Definície posudzovaných veli�ín a použitých postupov:
1. Všeobecná hodnota (VŠH) - je výsledná objektivizovaná hodnota nehnute�-

ností a stavieb, ktorá je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny 
ku d�u ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnu� na trhu v podmienkach 
vo�nej sú�aže, pri poctivom predaji, ke� kupujúci aj predávajúci budú 
kona� s patri�nou 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. 

2. Východisková hodnota (VH) - je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo 
možné hodnotenú stavbu nadobudnú� formou výstavby v �ase ohodnotenia na 
úrovni bez dane z pridanej hodnoty. Ekvivalentným pojmom je reproduk�ná 
obstarávacia hodnota alebo nová cena. V zmysle medzinárodných ohodnoco-
vacích štandardov sa jedná o princíp nákladového ur�enia hodnoty. 

3. Technická hodnota (TH) - je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby 
znížený o hodnotu zodpovedajúcu výške opotrebovania. Ekvivalentným pojmom 
je reproduk�ná zostatková hodnota alebo �asová cena. 

4. Technický stav stavby (TS) - je percentuálne vyjadrenie okamžitého stavu 
stavby. 

5. Výnosová hodnota (HV) - je znalecký odhad sú�asnej hodnoty budúcich dis-
ponibilných výnosov z využitia nehnute�nosti formou prenájmu, diskonto-
vaných rizikovou (diskontnou) sadzbou. 

6. Opotrebenie stavby (O) - je percentuálne vyjadrenie opotrebenia stavby. 
7. Vek stavby (V) - je vek stavby v rokoch od za�iatku užívania k termínu 

posúdenia / ohodnotenia. 
8. Zostatková životnos� stavby (T) - je predpokladaná doba �alšej životnosti 

stavby v rokoch až do predpokladaného zániku stavby. 
9. Predpokladaná životnos� stavby (Z) - je predpokladaná (alebo stanovená) 

celková životnos� stavby v rokoch. 

8. Osobitné požiadavky zadávate�a:
Žiadne 
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II. POSUDOK

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Výber použitej metódy:
Príloha �. 3 vyhlášky MS SR �. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku.  
Pre stanovenie všeobecnej hodnoty stavby je použitá metóda polohovej diferen-
ciácie. Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie je 
možné, pretože stavba nie je schopná dosahova� primeraný výnos formou pre-
nájmu tak, aby bolo možné vykona� kombináciu. Všeobecná hodnota je stanovená 
aj porovnávacou metódou, ale vzh�adom na nedostato�nú preskúmate�nos� podkla-
dov nie je použitá. 
Výpo�et východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpo�tových ukazovate�ov 
publikovaných v Metodike výpo�tu všeobecnej hodnoty nehnute�ností a stavieb 
(ISBN 80-7100-827-3). Rozpo�tový ukazovate� bytu je vytvorený v zmysle cito-
vanej metodiky s tým, že pri tvorbe je zoh�adnený koeficient konštrukcie 
a vybavenia. Koeficient cenovej úrovne je pod�a posledných známych štatistic-
kých údajov vydaných ŠU SR platných pre 3. štvr�rok 2022. 
Pre stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov je použitá metóda polohovej dife-
renciácie. Porovnávacia a výnosová metóda je vylú�ená z dôvodu nedostatku 
preskúmate�ných podkladov pre danú lokalitu a typ pozemkov. 

b) Vlastnícke a eviden�né údaje :         
Pod�a listu vlastníctva �. 7556 katastrálne územie Humenné

• Majetková podstata 
Parcely registra "C" 
- Parc. �. 1630 - zastavaná plocha a nádv. o výmere 1216 m2

Stavby 
- Bytovka �.s. 1554 na parc. �. 1630 
Byty a nebytové priestory 
- Byt �. 44, podiel priestoru na spol. �astiach a spol. zar. 56/4118 

• Vlastníci 
117. Lenar�i�ová Ivana r. Lenar�i�ová, Spoluvlastnícky podiel 1/1 

• �archy 
- Záložné právo v prospech SVB §15 zák. 151/95 Z.z. 
- Záložné právo v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
- Exeku�ny príkaz na zriadenie exeku�ného záložného práva v prospech Home 

Credit Slovakia, a.s. 

c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia:
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná d�a 21.12.2022. Znal-
covi nebol umožnený vstup do bytu, preto je jeho stav zistený v zmysle § 12 
ods. 3 zákona �. 527/2002 Z.z. z iných dostupných informácii, konkrétne zo 
znaleckého posudku znalca Ing. Miroslava Dutka �. 11/2014 zo d�a 31.1.2014. 
Fotodokumentácia dostupnej �asti nehnute�nosti vyhotovená znalcom d�a 
21.12.2022. 

d) Porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej dokumentácie so zisteným 
skuto�ným stavom :
Projektová dokumentácia bytového domu, stavebné povolenie ani kolauda�né roz-
hodnutie neboli znalcovi predložené. 

e) Porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra nehnute�ností so 
zisteným skuto�ným stavom :     
Popisné a geodetické údaje katastra nehnute�ností boli porovnané so zisteným 
skuto�ným stavom hodnotených nehnute�ností. Neboli zistené rozdiely. 
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f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia:
1. Byty a nebytové priestory 

Byt �. 44 vchod 10 v bytovom dome �.s. 1554 
2. Pozemky 

Parcela KN 1630 - zastavaná plocha a nádvorie 

g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:
Žiadne 
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2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY

2.1 BYTY

2.1.1 Byt �. 44 vchod 10 v bytovom dome �.s. 1554

POPIS

Bytový dom je situovaný v širšom centre mesta Humenné - Ul. Gorkého. Má jedno 
podzemné a tri nadzemné podlažia. Na 1.P.P. sú pivnice, patriace k jednotli-
vým bytom a spolo�né zariadenia bytového domu, na nadzemných podlažiach sú 
byty. 
Konštruk�ný systém bytového domu je typový, typ T-02. Nosný systém bytového 
domu pozostáva zo stien, murovaných z tehál a stropov, montovaných zo železo-
betónových stropných panelov. Obvodové steny sú dodato�ne zateplené systémom 
ETICS. Strecha je plochá jednopláš�ová, krytina živi�ná, klampiarske kon-
štrukcie sú z oce�ového  pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú silikó-
nové tenkovrstvé, vnútorné omietky sú vápenné hladké. Prie�ky sú murované z 
tehál, hrúbka je 100 a 150 mm. Okná v bytovom dome sú prevažne plastové 

s izola�ným dvojsklom. 
Byt je situovaný na 3.N.P. bytového domu. Vstup do bytu je zo spolo�ného 
schodiska. Má dve obytné miestností a príslušenstvo, pozostávajúce z kuchyne, 

kúpe�ne, WC a predsiene. Sú�as�ou bytu sú aj dve pivnice, situované na 1.P.P. 
bytového domu. 

Podlahy v izbách bytu sú drevené vlysové a laminátové plávajúce, v ostatných 

miestnostiach je keramická dlažba, vnútorné omietky sú vápenné hladké, pod 

stropom je v �asti bytu kazetový podh�ad. Dvere sú drevené dyhované, vchodové 
dvere sú bezpe�nostné, okná sú plastové s izola�ným dvojsklom a žalúziami. 
Byt je vybavený rozvodom svetelnej elektroinštalácie, rozvodom teplej a stu-

denej vody a rozvodom zemného plynu. Vykurovanie je ústredné teplovodné, 

napojené na centrálny zdroj tepla, vykurovacie telesá sú oce�ové rebrové. 
Bytové jadro je murované, vybavenie kúpe�ne, WC a kuchynská linka sú nové 
atypické. 

Stavebné úpravy bytu - kompletná rekonštrukcia. 

Stavebné úpravy bytového domu - výmena strešnej krytiny a klampiarskych kon-

štrukcií strechy, výmena vchodových dverí a okien v spolo�ných priestoroch, 
zateplenie obvodových stien systémom ETICS. 

Spolo�nými �as�ami domu sú základy, obvodové múry, zvislé a vodorovné nosné 
konštrukcie, prie�ky, odde�ujúce jednotlivé byty, prie�elia, strecha, vchod 
a schodisko. 

Spolo�nými zariadeniami domu sú prá�ov�a, sušiare�, ko�ikáre�, bleskozvod, 
vodovodná prípojka, kanaliza�ná prípojka, prípojka zemného plynu, teplovodná 
prípojka a elektrická prípojka.  

Pod�a zoznamu správcu je bytový dom užívaný od roku 1965, odborný odhad ži-
votnosti je 120 rokov. 

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO: 803 2 Domy obytné typové s konštruk�nými sústavami  to 

KS: 112 2 Trojbytové a viacbytové budovy 
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PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpo�et
Podlahová plocha 

[m2]

Izba: 4,96*3,63 18,00

Izba: 4,93*3,10 15,28

Kuchy�a: 2,12*3,03+1,37*0,45+1,64*0,61 8,04

Kúpe��a: 1,50*1,85 2,78

WC: 1,05*0,82 0,86

Predsie�: 1,10*3,48+0,39*0,92 4,19

Výmera bytu bez pivnice 49,15

Pivnica: 1,40*1,23 1,72

Pivnica: 2,46*1,19 2,93

Vypo�ítaná podlahová plocha 53,80

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Rozpo�tový ukazovate�:   
RU = 9800 / 30,1260 = 325,30 €/m2

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

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 3,307 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
Po�et izieb: 2 

Výpo�et koeficientu vplyvu vybavenia objektu:

�. Názov
Cenový 

podiel RU 
[%] cpi

Koef. 
štand. ksi

Úprava 
podielu cpi

* ksi

Cenový 
podiel 

hodnotenej 
stavby [%]

Spolo�né priestory

1
Základy vrát. zemných 
prác

5,00 1,00 5,00 4,21

2 Zvislé konštrukcie 18,00 1,20 21,60 18,19

3 Stropy 8,00 1,00 8,00 6,74

4 Schody 3,00 1,00 3,00 2,53

5 Zastrešenie bez krytiny 5,00 1,00 5,00 4,21

6 Krytina strechy 2,00 1,20 2,40 2,02

7 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 0,84

8 Úpravy vonk. povrchov 3,00 1,00 3,00 2,53

9
Úpravy vnútorných 
povrchov

2,00 1,00 2,00 1,69

10
Vnútorné keramické 
obklady

0,50 0,00 0,00 0,00
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11 Dvere 0,50 1,00 0,50 0,42

12 Okná 5,00 1,50 7,50 6,32

13 Povrchy podláh 0,50 1,00 0,50 0,42

14 Vykurovanie 2,50 1,00 2,50 2,11

15 Elektroinštalácia 2,00 1,00 2,00 1,69

16 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 0,84

17 Vnútorný vodovod 2,00 1,00 2,00 1,69

18 Vnútorná kanalizácia 2,00 1,00 2,00 1,69

19 Vnútorný plynovod 1,00 1,00 1,00 0,84

20 Vý�ahy 2,00 0,00 0,00 0,00

21 Ostatné 2,00 1,00 2,00 1,69

Zariadenie bytu

22
Úpravy vnútorných 
povrchov

4,00 1,50 6,00 5,06

23
Vnútorné keramické 
obklady

1,00 2,00 2,00 1,69

24 Dvere 2,00 1,50 3,00 2,53

25 Povrchy podláh 2,50 1,30 3,25 2,74

26 Vykurovanie 2,50 1,00 2,50 2,11

27 Elektroinštalácia 3,00 1,30 3,90 3,29

28 Vnútorný vodovod 1,00 1,00 1,00 0,84

29 Vnútorná kanalizácia 1,00 1,00 1,00 0,84

30 Vnútorný plynovod 0,50 1,00 0,50 0,42

31 Ohrev teplej vody 2,00 1,00 2,00 1,69

32 Vybavenie kuchý� 2,00 2,50 5,00 4,21

33
Vnútorné hygienické 
zariadenie vrátane WC

4,00 1,50 6,00 5,06

34
Bytové jadro bez 
rozvodov 

4,00 2,00 8,00 6,74

35 Ostatné 2,50 1,00 2,50 2,11

Spolu 100,00 118,65 100,00

Koeficient vplyvu vybavenosti:   
kV = 118,65 / 100 = 1,1865 

Východisková hodnota na MJ:   
VH = RU * kCU * kK * kV * kM [€/m2 ] 
VH = 325,30 €/m2 * 3,307 * 0,939 * 1,1865 * 1,00 
VH = 1 198,54 €/m2
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TECHNICKÝ STAV

Výpo�et opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným 
odhadom 

Názov
Za�iatok 

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

Byt �. 44 vchod 

10 v bytovom 

dome �.s. 1554

1965 57 63 120 47,50 52,50

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov Výpo�et Hodnota [€]

Východisková 

hodnota
1 198,54 €/m2 * 53,8m2 64 481,45

Technická hodnota 52,50% z 64 481,45 € 33 852,76
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3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY 

a) Analýza polohy nehnute�ností:
Nehnute�nos� je situovaná v širšom centre mesta Humenné - Ul. Gorkého. Bytový 
dom je prístupný z verejnej komunikácie. Mesto Humenné je sídlo okresu s po�-
tom obyvate�ov 33191. 

b) Analýza využitia nehnute�ností:
Pod�a listu vlastníctva má nehnute�nos� charakter bytu v bytovom dome, preto 
z jej užívania nepredpokladám možný udržate�ný výnos. 

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnute�ností:
Žiadne závady, spojené s užívaním nehnute�nosti neboli zistené. 

3.1 STAVBY

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 

3.1.1.1  BYTY

Všeobecná hodnota bytov vypo�ítaná metódou polohovej diferenciácie:

1. Trh s bytmi v danej lokalite - sídlisku - dopyt po dvojizbových bytoch je 
v lokalite v porovnaní s ponukou vyšší. 

2. Poloha bytového domu v meste - vz�ah k centru mesta - bytový dom je situo-
vaný v širšom centre mesta Humenné - Ul. Gorkého. 

3. Sú�asný technický stav bytu a bytového domu - bytový dom je v dobrom tech-
nickom stave, údržba bytu je primeraná. 

4. Prevládajúca zástavba  v bezprostrednom okolí bytového domu - bytové domy 
a stavby ob�ianskej vybavenosti. 

5. Príslušenstvo bytového domu -  ko�ikáre�, prá�ov�a. 
6. Vybavenos� a príslušenstvo bytu - kompletná rekonštrukcia. 
7. Pracovné možnosti obyvate�stva - miera nezamestnanosti - ponuka pracovných 

možnosti v okrese Humenné je dostato�ná, miera evidovanej nezamestnanosti 
v mesiaci 11/2022 bola 7,02 %. 

8. Skladba obyvate�stva v bytovom dome - sídlisku - v lokalite je vysoká hus-
tota osídlenia bez konfliktných skupín obyvate�stva. 

9. Orientácia obytných miestností k svetovým stranám - obytné miestnosti bytu 
sú orientované na juh. 

10. Umiestnenie bytu v bytovom dome - byt je situovaný na 3.N.P. v strednej 
sekcii bytového domu. 

11. Po�et bytov vo vchode - v bloku - vo vchode bytového domu je 12 bytov. 
12. Doprava v okolí bytového domu - dostupnos� stanice verejnej železni�nej 

dopravy je 10 minút peši, dostupnos� stanice verejnej železni�nej dopravy 
je 5 minút jazdy autom, dostupnos� hlavného námestia v centre mesta je 200 
m. 

13. Ob�ianska vybavenos� v okolí bytového domu - v dosahu bytového domu je ob-
�ianska vybavenos� okresného mesta. 

14. Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu - prírodné lokality 
s možnos�ou rekrea�ného využitia sú vo vzdialenosti do 1000 m. 

15. Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí bytového domu - okolie 
bytového domu je bez nadmerného hluku, prašnosti a iných nežiaducich vply-
vov. 

16. Názor znalca - dobrý byt. 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  1,1 
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Ur�enie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:

Trieda Výpo�et Hodnota

I. trieda III. trieda + 200 % = (1,100 + 2,200) 3,300

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 2,200

III. trieda Priemerný koeficient 1,100

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy 0,605

V. trieda III. trieda - 90 % = (1,100 - 0,990) 0,110

Výpo�et koeficientu polohovej diferenciácie: 

�. Popis Trieda kPDI
Váha

vI

Výsledok

kPDI*vI

1 Trh s bytmi v danej lokalite- sídlisku

dopyt v porovnaní s ponukou je vyšší II. 2,200 10 22,00

2
Poloha byt. domu v danej obci - vz�ah k 

centru obce

�asti obce, mimo obchodného centra, 

hlavných ulíc a vybraných sídlisk
II. 2,200 30 66,00

3
Sú�asný technický stav bytu a bytového 

domu

nehnute�nos� nevyžaduje opravu, len 

bežnú údržbu
II. 2,200 7 15,40

4
Prevládajúca zástavba  v bezprostr. 

okolí  byt. domu

objekty pre bývanie, šport, 

rekreáciu, parky a pod.
I. 3,300 5 16,50

5 Príslušenstvo bytového domu

prá�ov�a a sušiare� alebo ko�ikáre� a 

miestnos� pre bicykle
IV. 0,605 6 3,63

6 Vybavenos� a príslušenstvo bytu

komplexne rekonštruovaný byt so 

štandardným vybavením, alebo v 

novostavbe so štandardným vybavením

II. 2,200 10 22,00

7
Pracovné možnosti obyvate�stva - miera 

nezamestnanosti 

dostato�ná ponuka pracovných možností 

v dosahu dopravy, nezamestnanos� do 

10 %

II. 2,200 8 17,60

8
Skladba obyvate�stva v obytnom dome - 

sídlisku

vysoká hustota obyvate�stva v 

sídlisku - obytné domy do 48 bytov
III. 1,100 6 6,60

9
Orientácia obytných miestností k 

svetovým stranám

orientácia obytných miestností nad 65 

%  k JJZ - J - JJV
I. 3,300 5 16,50

10 Umiestnenie bytu v bytovom dome

byt v stredovej sekcii na 2-6 NP I. 3,300 9 29,70
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11 Po�et bytov vo vchode - v bloku

po�et bytov vo vchode: do 20 bytov III. 1,100 7 7,70

12 Doprava v okolí bytového domu

železnica, autobus a miestna doprava 
- v dosahu do 10 minút

II. 2,200 7 15,40

13
Ob�ianska vybavenos� v okolí bytového 

domu

pošta, škola, poliklinika, kultúrne 
zariadenia, kompletná sie� obchodov a 
základné služby

II. 2,200 6 13,20

14
Prírodná lokalita v bezprostrednom 

okolí bytového domu

les, vodná nádrž, park, vo 
vzdialenosti do 1000 m

III. 1,100 4 4,40

15
Kvalita život. prostr. v bezprostred. 

okolí byt. domu

tiché prostredie - bez poškodenia 
ovzdušia, vodných tokov

I. 3,300 5 16,50

16 Názor znalca

dobrý byt II. 2,200 20 44,00

Spolu 145 317,13

VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV

Názov Výpo�et Hodnota

Koeficient polohovej 
diferenciácie

kPD = 317,13/ 145 2,187

Všeobecná hodnota
VŠHB = TH * kPD = 33 852,76 € 
* 2,187

74 035,99 €
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3.1.2 POROVNÁVACIA METÓDA

Po�et MJ stavby:  53,80 m2 PP 

Zoznam porovnávaných stavieb

Byt 1
Dvojizbový byt bez balkónu, situovaný na sídlisku v širšom centre mesta 
Humenné - Ul. Šev�enkova, 1.p. bytového domu. Stavebné úpravy - �iasto�ná 
rekonštrukcia. 

Druh dokladu:  Ponuka z internetu 

Identifikácia dokladu:   Bazos.sk, ID145094666 

Dátum k dokladu:  22. 12. 2022 

Po�et MJ stavieb:  56,00 m2 PP 

Cena stavby pod�a dokladu:  76 000,00 € 

Odhadovaný podiel pozemku:  400,00 € 

Cena stavby znížená o podiel pozemku:  75 600,00 € 
Cena stavby na MJ:  1 350,00 €/m2 PP 

Byt 2
Dvojizbový byt bez balkónu, situovaný na sídlisku v širšom centre mesta 
Humenné - Ul. Dobrianskeho, 3/4 podl. bytového domu. Stavebné úpravy - 
�iasto�ná rekonštrukcia. 

Druh dokladu:  Ponuka z internetu 

Identifikácia dokladu:   Bazos.sk, ID144528245 

Dátum k dokladu:  22. 12. 2022 

Po�et MJ stavieb:  54,00 m2 PP 

Cena stavby pod�a dokladu:  81 000,00 € 

Odhadovaný podiel pozemku:  400,00 € 

Cena stavby znížená o podiel pozemku:  80 600,00 € 
Cena stavby na MJ:  1 492,59 €/m2 PP 

Byt 3
Trojizbový byt, situovaný na bežnom sídlisku mesta Humenné - Ul. T�ebí�ska, 
8.p. bytového domu. Stavebné úpravy - kompletná rekonštrukcia. 

Druh dokladu:  Ponuka z internetu 

Identifikácia dokladu:   Bazos.sk, ID145509647 

Dátum k dokladu:  22. 12. 2022 

Po�et MJ stavieb:  58,00 m2 PP 

Cena stavby pod�a dokladu:  88 000,00 € 

Odhadovaný podiel pozemku:  400,00 € 

Cena stavby znížená o podiel pozemku:  87 600,00 € 
Cena stavby na MJ:  1 510,34 €/m2 PP 

Výpo�et všeobecnej hodnoty stavby

Názov Byt 1 Byt 2 Byt 3

Cena porovnate�ného 

majetku [€]

 75 600,00

(ponuková cena)

 80 600,00

(ponuková cena)

 87 600,00

(ponuková cena)
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Cena na MJ [€/m2 PP] 1 350,00 1 492,59 1 510,34

Hodnotenie faktorov

Polohové faktory

 - vplyv polohy stavby v 

sídelnom útvare

+  5,00 %

lepšie

+  5,00 %

lepšie

+  10,00 %

lepšie

Konštruk�né a fyzické 
faktory
 - konštrukcie a 

vybavenie bytu a 

bytového domu

±  0,00 %
zhoda

±  0,00 %
zhoda

-  5,00 %
horšie

Ekonomické faktory
 - nerealizovaný predaj

-  10,00 %
horšie

-  10,00 %
horšie

-  10,00 %
horšie

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

Vyhodnotenie

Porovnate�ná hodnota na 
MJ [€/m2 PP]

1 282,50 1 417,96 1 434,82

Priemerná porovnate�ná 

hodnota
1 378,43 €/m2 PP

Výpo�et porovnate�nej hodnoty na MJ [€/m2 PP]:
Byt 1: 1 350,00+1 350,00*(+0,0500+0,0000-0,1000)= 1 282,50 €/m2 PP 
Byt 2: 1 492,59+1 492,59*(+0,0500+0,0000-0,1000)= 1 417,96 €/m2 PP 
Byt 3: 1 510,34+1 510,34*(+0,1000-0,0500-0,1000)= 1 434,83 €/m2 PP 

Výpo�et priemernej porovnate�nej hodnoty na MJ [€/m2 PP]:
(1 282,50+1 417,96+1 434,83)/3=1 378,43 €/m2 PP 

VYHODNOTENIE

Názov Výpo�et Hodnota

Všeobecná hodnota na 
mernú jednotku

 1 378,43 €/m2 PP

Všeobecná hodnota 
stavieb stanovená 
metódou porovnávania

VŠHS = 53,8 m2 PP * 1 378,43 
€/m2 PP

74 159,53 €

3.1.3 VÝBER VHODNEJ METÓDY

Metóda výpo�tu všeobecnej hodnoty stavieb Hodnota [€]

Metóda polohovej diferenciácie 74 035,99

Porovnávacia metóda 74 159,53

Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej 
diferenciácie 

VŠH stavieb = 74 035,99 €
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3.2 POZEMKY

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 

POPIS

• Všeobecná situácia - pozemok je situovaný v širšom centre mesta Humenné - 
Ul. Gorkého. 

• Intenzita využitia - pozemok je zastavaný bytovým domom s jedným podzemným 

a štyrmi nadzemnými podlažiami. 

• Dopravné vz�ahy - dostupnos� stanice verejnej železni�nej dopravy je  
10 minút peši, dostupnos� stanice verejnej železni�nej dopravy je 5 minút 
jazdy autom, dostupnos� hlavného námestia v centre mesta je 200 m. 

• Funk�né využitie územia - lokalita je zastavaná bytovými domami a stavbami 
ob�ianskej vybavenosti - obchodná poloha a byty. 

• Technická infraštruktúra - v mieste pozemkov je možnos� napojenia na ve-
rejnú rozvodnú sie� elektrickej energie, verejný vodovod, verejnú kanali-
záciu a verejný rozvod zemného plynu.  

• Povyšujúce faktory - v meste je vysoký záujem o pozemky na bývanie. 

• Redukujúce faktory - žiadne. 

• Spoluvlastnícky podiel na pozemku je 56/4118. 

Parcela Druh pozemku

Spolu 

výmera 

[m2]

Spoluvlastníc

ky podiel

Spoluvlastníc

ky podiel 

bytu/nebytu k 

pozemku

Výmera 

podielu 

[m2]

1554
zastavané plochy a 

nádvoria
1216,00 1/1 56/4118 16,54

Obec:     Humenné 

Východisková hodnota:  VHMJ = 9,96 €/m2

Ozna�enie a názov 

koeficientu
Hodnotenie

Hodnota 

koeficie

ntu

kS
koeficient 

všeobecnej 

situácie

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 rekrea�ných stavieb v dôležitých 

centrách turistického ruchu, priemyslové a 

po�nohospodárske oblasti miest nad 50 000 

obyvate�ov

1,30

kV
koeficient 

intenzity využitia

6. -  rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby 

na bývanie s nadštandardným vybavením,

- nebytové stavby pre priemysel, dopravu, 

školstvo, zdravotníctvo, šport s nadštandardným 

vybavením,

- nebytové budovy pre obchod, administratívu, 

ubytovanie, kultúru s nižším štandardom 

vybavenia

1,05
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kD
koeficient 

dopravných vz�ahov

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

1,00

kF
koeficient 

funk�ného využitia 
územia

2. zmiešané územie s prevahou ob�ianskej 
vybavenosti (obchodná poloha a byty )

1,50

kI
koeficient 
technickej 

infraštruktúry 
pozemku

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

1,50

kZ
koeficient 

povyšujúcich 
faktorov

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

1,50

kR
koeficient 

redukujúcich 
faktorov

0. nevyskytuje sa 1,00

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU

Názov Výpo�et Hodnota

Koeficient polohovej 
diferenciácie

kPD = 1,30 * 1,05 * 1,00 * 
1,50 * 1,50 * 1,50 * 1,00

4,6069

Jednotková všeobecná 
hodnota pozemku

VŠHMJ = VHMJ * kPD = 9,96 €/m2 * 
4,6069

45,88 €/m2

Všeobecná hodnota podielu 
pozemku

VŠH = Podiel * VŠHPOZ = 
1/1*56/4118 * 55 790,08 €

758,68 €

VYHODNOTENIE

Názov Výpo�et
Všeobecná hodnota 

[€]

parcela �. 1554
1 216,00 m2 * 45,88 €/m2 * 
1/1*56/4118

758,68

Spolu 758,68
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IV. PRÍLOHY
1. Výpis z katastra nehnute�ností, list vl. �. 7556 kat. územie Humenné, 

vyhotovený d�a 19.12.2022 cez katastrálny portál. 

2. Kópia katastrálnej mapy katastrálne územie Humenné, vyhotovená d�a 

19.12.2022 cez katastrálny portál. 

3. Mapa 

4. Fotodokumentácia 

5. Znalecký posudok �. 11/2014, znalec Ing. Miroslav Dutko. 

6. Zoznam bytových domov v správe Energobyt, s.r.o. 

7. Bazos.sk - porovnate�né byty. 

8. Objednávka 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony
 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 7556

ČIASTOČNÝ

 
 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
 

 

Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape
Počet parciel: 1

 

Stavby
Počet stavieb: 1

Okres : 702 Humenné Dátum vyhotovenia : 19.12.2022

Obec : 520004 Humenné Čas vyhotovenia : 15:59:08

Katastrálne územie : 820121 Humenné Údaje platné k : 16.12.2022 18:00:00

Parcelné číslo Výmera v
m²

Druh pozemku Spôsob
využívania
pozemku

Druh chránenej
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

1630 1216 Zastavaná plocha
a nádvorie

15 1 1

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 1554 evidovanej na pozemku parcelné čislo 1630

Iné údaje:
Bez zápisu

Legenda

 Spôsob využívania pozemku

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

 Spoločná nehnutelnosť

1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou

 Umiestnenie pozemku

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Súpisné
číslo

Na pozemku
parcelné číslo

Druh
stavby

Popis stavby Druh chránenej
nehnuteľnosti

Umiestnenie
stavby

1554 1630 9 Bytovka 1

Iné údaje:
Bez zápisu

1 z 3



 

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI
 

 

Byty
Počet bytov: 1

Ostatné priestory nevyžiadané.
 

 

ČASŤ C: ŤARCHY
 

Legenda

 Druh stavby

9 Bytový dom

 Umiestnenie stavby

1 Stavba postavená na zemskom povrchu

Vchod (číslo)

10

Poschodie

2

Číslo bytu

44

Podiel priestoru na spoločných

častiach a spoločných zariadeniach

domu, na príslušenstve a

spoluvlastnícky podiel k pozemku

56/4118

Súpisné číslo

1554

Miestna časť

Iné údaje:
Bez zápisu

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

Spoluvlastnícky
podiel

117 Lenarčičová Ivana r. Lenarčičová, Hrnčiarska 1704/18, Humenné, SR, Dátum narodenia:
22.10.1980

1/1

Titul nadobudnutia

Darovacia zmluva č. V 578/2012 zo dňa 10.05.2012-826/12

Iné údaje

Bez zápisu.

Poznámky K nehnuteľnosti

"Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva č. V 308/2014 od UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, česká
republika, IČ: 649 48 242, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
47 251 336 na byt č. 44, na 2.poschodí, vchod č. 10 v bytovom dome čs. 1554 postavenom na
parc.č. 1630 a pozemok registra "C" parc.č. 1630 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1216
m2 a na podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku o veľkosti
56/4118, zo dňa 28.11.2022 - P-193/22" - 2656/22

 -

Správca

Neevidovaní

Iná oprávnená osoba

Neevidovaní

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Obsah

2 z 3



Výpis je nepoužiteľný na právne úkony

Vlastník poradové číslo 117 Záložné právo v prospech spol. vl. bytov § 15 zák. 151/95 Z.z.

Vlastník poradové číslo 117 Pod V 308/2014 zriaďuje sa záložné právo v prospech UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, česká republika, IČ: 649 48 242,
organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336 na byt č. 44, na
2.poschodí, vchod č. 10 v bytovom dome čs. 1554 postavenom na parc.č. 1630 a pozemok
registra "C" parc.č. 1630 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1216 m2 a na podiel na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku o veľkosti 56/4118, zo dňa
27.02.2014-684/14

Vlastník poradové číslo 117 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehn.č. 265EX 489/20, od
exek.úradu Humenné, súdny exek. JUDr. Ján Harvan v prospech Home Credit Slovakia, a.s.,
Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36234176 na byt č. 44, na 2.poschodí, vchod č. 10 v
bytovom dome čs. 1554 postavenom na parc.č. 1630 a na parc.č. 1630 a na podiel na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku o veľkosti 56/4118, zo dňa
09.03.2022 - Z 518/22 - 573/22

3 z 3
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Kultúrne a spoločenské stredisko

Osloboditeľov
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na parcelu

Úrad geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky

Okres
Humenné

Obec
Humenné

Katastrálne územie
Humenné

Číslo zákazky

KÓPIA KATASTRÁLNEJ MAPY

1630

Kópia je nepoužiteľná na právne úkony

Vyhotovené automatizovaným spôsobom z ISKN

Dátum a čas vyhotovenia 19.12.2022 16:00:52

Údaje platné k 16.12.2022 18:00:00

Spôsob autorizácie

Bez autorizácie

Vektorová mapa Mierka 1:1000
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 Bytový dom �.s. 1554 � poh�ad severný 

  

 Bytový dom �.s. 1554 � poh�ad severný 
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 Bytový dom �.s. 1554 � 1.N.P., zádverie 

  

 Bytový dom �.s. 1554 � 3.N.P., chodba 
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 Bytový dom �.s. 1554 � 3.N.P., chodba 
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