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Znalecký posudok č. 256 / 2022 

I. ÚVOD 
1. stanoviť odhad všeobecnej hodnoty nehnuteľností vedených na LV č. 3478  k.ú. Liptovský 
Mikuláš podľa Vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov  
2. Účel znaleckého posudku:  pre účel dobrovoľnej dražby 
3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického 
stavu):  15.12.2022 
4.   Dátum , ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 20.01.2023 
5.   Podklady na vypracovanie znaleckého posudku: 
a)   podklady dodané zadávateľom 
- Objednávka z 21.11.2022 
b)   podklady získané znalcom 
- Výpis z katastra nehnuteľností (cez KP) LV č. 3478 z 18.12.2022 k.ú. Liptovský Mikuláš  
- Informatívna kópia z katastrálnej mapy (cez KP) 
- Fotodokumentácia 
- Ústne údaje zadávateľa o nehnuteľnosti 
- Vlastné poznatky o podmienkach v mieste nehnuteľnosti 
6. Použité predpisy 
- Vyhláška č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších    

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

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

prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 
- Vyhláška č. 491/2004 Z.z o odmenách, náhradách výdavkov  a náhradách za stratu času pre 

znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 527/2002 Z.z. Zákon o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov 
- Zákon č 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení 

neskorších predpisov 
- Zákon č. 40/1964 – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 

k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov  
- Indexy cien stavebných prác 
- www.reality.sk, www.trh.sk, www.nehnuteľnosti.sk 
- Územný plán mesta  
7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov : 
Podľa vyhl. MS č. 492/2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku,  podľa prílohy 3, oceňovanie 
nehnuteľností je možné k výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pristúpiť spôsobmi ( postupy 
výpočtu):  
- porovnaním 
-    kombinovanou metódou ( stavby ) 
- výnosovou metódou ( pozemky) 
- metódou polohovej diferenciácie 

http://www.reality.sk/
http://www.trh.sk/


3 
 

 

 
Znalecký posudok č. 256 / 2022 

Výber vhodnej metódy vyberie znalec. 
Pri použití metódy polohovej diferenciácie stavieb sa vychádza zo základného vzťahu VŠHS= TH . 
kPD [€],kde TH – technická hodnota stavby [€], kPD – koeficient polohovej diferenciácie vyjadrujúci 
vplyv polohy a ostatných faktorov vplývajúcich na všeobecnú hodnotu v mieste a čase, podľa 
metodiky určenej ministerstvom. Koeficient polohovej diferenciácie sa môže stanoviť pre skupinu 
stavieb alebo jednotlivo pre každú stavbu.  Pri určení koeficientu polohovej diferenciácie sa 
váhovým priemerom zohľadnia spravidla tieto faktory: trh s nehnuteľnosťami – kúpna sila 
obyvateľstva, poloha nehnuteľnosti v danej obci – vzťah k centru obce, súčasný technický stav 
nehnuteľnosti, prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti, príslušenstvo nehnuteľnosti, typ 
nehnuteľnosti, pracovné možnosti obyvateľstva, skladba obyvateľstva v mieste stavby, orientácia 
nehnuteľnosti k svetovým stranám, konfigurácia terénu, pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti 
stavby, doprava v okolí nehnuteľnosti, občianska vybavenosť, prírodná lokalita v bezprostrednom 
okolí stavby, kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí stavby, možnosti zmeny v 
zástavbe – územný rozvoj, možnosti ďalšieho rozšírenia, dosahovanie výnosu z nehnuteľnosti, 
názor znalca, a iné faktory. 
Pri použití metódy polohovej diferenciácie pozemkov, tie sa delia na skupiny: pozemky na 
zastavanom území obcí, nepoľnohospodárske a nelesné pozemky mimo zastavaného územia obcí, 
pozemky v zriadených záhradkových osadách a pozemky mimo zastavaného územia obcí určené 
na stavbu. 
Obce a lokality v okolí miest so zvýšeným záujmom o kúpu nehnuteľností na bývanie alebo 
rekreáciu môžu mať jednotkovú východiskovú hodnotu do 80 % z východiskovej hodnoty obce 
(mesta), z ktorej vyplýva zvýšený záujem. 
V prípade záujmu o iné druhy nehnuteľností (napríklad priemyselné, poľnohospodárske využitie) 
okrem pozemkov zriadených záhradkových, chatových osadách a hospodárskych dvoroch 
poľnohospodárskych podnikov môžu mať jednotkovú východiskovú hodnotu do 60 % z 
východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva zvýšený záujem. 
V prípade záujmu o pozemky v zriadených záhradkových osadách, chatových osadách a 
hospodárskych dvoroch poľnohospodárskych podnikov môžu mať jednotkovú východiskovú cenu 
do 50%z východiskovej hodnoty obce (mesta),z ktorej vyplýva zvýšený záujem. V takých prípadoch 
sa koeficient polohovej diferenciácie vzťahuje na obec, z ktorej vyplýva zvýšený záujem. 
Technická infraštruktúra pozemku sa posudzuje z pohľadu možného priameho napojenia cez 
vlastné, prípadne obecné pozemky (napr. komunikácie). Hodnota koeficientu v odporúčanom 
intervale je závislá od náročnosti (finančnej, technickej a pod.) súvisiacej s napojením. 
Povyšujúce a redukujúce faktory možno použiť iba v prípadoch, ak už neboli zohľadnené vo 
východiskovej hodnote alebo v predchádzajúcich koeficientoch. 
V prípade, že sa  faktor nevyskytuje, koeficient povyšujúcich alebo redukujúcich faktorov je 1. 
Pri výpočte všeobecnej hodnoty porovnaním sa hodnota zisťuje porovnaním oceňovanej 
nehnuteľnosti s nehnuteľnosťami, pri ktorých sa v danom mieste a čase už zrealizovali prevody a 
sú od týchto úkonov dostupné podklady na porovnanie (kúpne zmluvy, rozhodnutia súdov, 
exekučné rozhodnutia, výsledky konkurzov a znalecké posudky, na základe ktorých boli prevody či 
prechody vložené do katastra nehnuteľností, ďalej ponuky realitných kancelárií). Pri výpočte sa pri 
výpočte používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor aspoň troch stavieb alebo 
pozemkov. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku 1m² s prihliadnutím na odlišnosti 
porovnávaných stavieb a pozemkov. Podklady na porovnanie ( doklady o prevode alebo prechode 
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nehnuteľností, prípadne ponuky realitných kancelárií ) musia byť identifikovateľné. Pri porovnaní 
sa musia vylúčiť všetky vplyvy mimoriadnych okolností trhu (napr. príbuzenský vzťah medzi 
predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne predávajúceho alebo kupujúceho a pod.)  
VÝNOSOVÁ HODNOTA : odčerpateľným zdrojom sa rozumie ročný disponibilný výnos z využívania 
nehnuteľnosti formou prenájmu, stanovený spravidla z uzatvorených nájomných zmlúv. Ak  sa 
výška nájmu nedá zistiť pre nedostatok podkladov napr. nie sú v čase ohodnotenia prenajaté, 
vychádza sa z nájomných sadzieb, ktoré sa pri riadnom obhospodarovaní majetku dajú trvalo 
dosiahnuť. Vypočíta sa ako rozdiel hrubého výnosu a nákladov na využívanie nehnuteľnosti 
(prevádzkových, správnych nákladov, nákladov na údržbu a pod.)  znížený o odhad 
predpokladaných strát výnosu z nájomného s ohľadom na typ majetku, jeho polohu, využiteľností 
a pod.   Náklady na využívanie nehnuteľnosti sa spravidla určia podľa predložených dokladov, 
najmä platobného výmeru na daň z nehnuteľností, poistnej zmluvy a pod., prípadne odhadom z 
východiskovej hodnoty alebo hrubého výnosu s ohľadom na veľkosť majetku a predpokladanú 
výšku pri jeho  riadnom obhospodarovaní. Do nákladov sa nezahŕňajú náklady, ktoré sú 
nájomníkom platené osobitne, alebo náklady, o ktoré je znížená sadzba nájomného použitá pri 
výpočte hrubého výnosu. 
Všeobecná hodnota (VŠH) - 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; obvykle vrátane dane z pridanej hodnoty. Ekvivalentným 
pojmom je trhová hodnota. 
Východisková hodnota (VH) - je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možné hodnotenú 
stavbu nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty. 
Ekvivalentným pojmom je reprodukčná obstarávacia hodnota alebo nová cena. V zmysle 
medzinárodných ohodnocovacích štandardov sa jedná o princíp nákladového určenia hodnoty. 
Technická hodnota (TH) - je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu 
zodpovedajúcu výške opotrebovania. Ekvivalentným pojmom je reprodukčná zostatková 
hodnota alebo časová cena. 
Technický stav stavby (TS) - je percentuálne vyjadrenie okamžitého stavu stavby. 
Výnosová hodnota (HV) - je znalecký odhad súčasnej hodnoty budúcich disponibilných výnosov 
z využitia nehnuteľnosti formou prenájmu, diskontovaných rizikovou (diskontnou) sadzbou. 
Opotrebenie stavby (O) - je percentuálne vyjadrenie opotrebenia stavby. 
Vek stavby (V) - je vek stavby v rokoch od začiatku užívania k termínu posúdenia / ohodnotenia. 
Zostatková životnosť stavby (T) - je predpokladaná doba ďalšej životnosti stavby v rokoch až do 
predpokladaného zániku stavby. 
Predpokladaná životnosť stavby (Z) - je predpokladaná (alebo stanovená) celková životnosť stavby 
v rokoch. 
8. Osobité požiadavky zadávateľa: nie sú známe 
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II. POSUDOK 
1. Všeobecné údaje, ktoré obsahujú najmä:    
a) výber použitej metódy: 
Všeobecná hodnota je vypočítaná metódou polohovej diferenciácie. Metóda porovnaním nebola 
uplatnená vzhľadom na nedostatok porovnateľných objektov a rovnako nebola uplatnená 
kombinovaná metóda z dôvodu, že vlastník si nehnuteľnosť prevádzkoval sám a nepredložil žiadne 
podklady pre výnosovú metódu. Metóda polohovej diferenciácie bola vypočítaná podľa platnej 
vyhl. MS č. 492/2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku,  príloha 3,  programom HYPO 
verzia 20.50 
b) vlastnícke a evidenčné údaje: podľa LV č.2105 v k.ú. Liptovský Mikuláš je vlastníkom 
Cestné stavby Litovský Mikuláš, spol. s.r.o., 1.mája 724, 031 01 Litovský Mikuláš, v podiele 1/1 
Ťarchy: Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov C KN parc.č. 5506/1, 5506/6, 
5506/7, 5506/8, 5506/14, 5506/15, 5506/22 a stavieb na pozemkoch C KN parc.č.5506/6, 5506/7, 
5506/8, 5506/14, 5506/15 a 5506/22 v celom rozsahu strpieť v nevyhnutnom rozsahu vstup, 
zriadenie, rekonštrukciu, výkon opráv a odstraňovanie havarijných stavov vzniknutých na 
prípojkách a vedení elektrickej energie umiestnených na týchto nehnuteľnostiach v prospech 
vlastníka pozemkov C KN parc.č.5506/30 a 5506/32 a stavieb bez súpisného čísla na pozemkoch C 
KN parc.č. 5506/16 a 5506/20 a vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov C KN 
parc.č.5506/1 a 5506/22 a stavby súpisné číslo 724 na pozemku C KN parc.č. 5506/22 v celom 
rozsahu strpieť v nevyhnutnom rozsahu vstup, zradenie, rekonštrukciu, výkon opráv a 
odstraňovanie havarijných stavov vzniknutých na prípojke a vedení zemného plynu umiestnených 
na týchto nehnuteľnostiach v prospech vlastníka pozemkov C KN parc.č. 5506/30 a 5506/32 a 
stavby bez súpisného čísla na pozemku C KN parc.č.5506/21 na základe zmluvy o zriadení vecného 
bremena V 2968/2013 zo dňa 30.10.2013 (pvz. 1569/13); geometrickým plánom č. 45347191-
49/2018 vznikli parcely registra C KN p. č. 5506/37 a 5506/38, odčlenené z parciel registra C KN p. 
č. 5506/30 a 5506/32 - R-839/2018 pvz. 1445/2018; geometrickým plánom č.45347191-86/2018 
vznikli parcely registra C KN p. č. 5506/40 a 5506/41, odčlenené z parcely 5506/38 - R-1484/2018 
pvz. 3043/2018; Vlastník poradové číslo 1 Záložné právo v prospech záložného veriteľa: UniCredit 
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4-Michle, ČR, IČ: 64948242, 
organizačná zložka : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, 
IČO 47251336, Šancová 1/A, Bratislava na nehnut.-pozemky registra C KN parcelné čísla 5506/1, 
5506/4, 5506/6, 5506/7, 5506/8, 5506/9, 5506/10, 5506/11, 5506/13, 5506/14, 5506/15, 
5506/22, 5506/23, 5506/24, 5506/26, 5506/27 a stavby: sklad bez s. č. na pozemku registra C KN 
p. č. 5506/4, sklad, šatne bez s. č. na pozemku registra C KN p. č. 5506/6, socialne zariadenie bez s. 
č. na pozemku registra C KN p. č. 5506/7, dielňa bez s. č. na pozemku registra C KN p. č. 5506/8, 
sklad bez s. č. na pozemku registra C KN p. č. 5506/9, otvorený sklad bez s. č. na pozemku registra 
C KN p. č. 5506/11, garáže bez s. č. na pozemku registra C KN p. č. 5506/13, garáže bez s. č. na 
pozemku registra C KN p. č. 5506/14, garáže bez s. č. na pozemku registra C KN p. č. 5506/15, 
sklad bez s. č. na pozemku registra C KN p. č. 5506/23, ubytovňa bez s. č. na pozemku registra C 
KN p. č. 5506/24, čerpacia stanica bez s. č. na pozemku registra C KN p. č. 5506/26, umývacia 
rampa bez s. č. na pozemku registra C KN p. č. 5506/27, sklad bez s. č. na pozemku registra C KN p. 
č. 5506/10, administratívna budova so s. č. 724 na pozemku registra C KN p. č. 5506/22, na základe 
zmluvy o zriadení záložného práva číslo: 000556B/CORP/2015 druh pohľadávky: úver - V 
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4349/2015 - vklad povolený 23.10.2015 (pvz. 1222/16); zápis GP č. 40003337-73/2016 - R-
154/2017, parcely C KN 5506/5 a 5506/12 sa zlučujú do parcely C KN 5506/1; Vlastník poradové 
číslo 1 Záložné právo na pozemky registra C KN 5506/1, 5506/4, 5506/6, 5506/7, 5506/8, 5506/9, 
5506/10, 5506/11, 5506/13, 5506/14, 5506/15, 5506/22, 5506/23, 5506/24, 5506/26, 5506/27, 
stavby bez súpisného čísla na pozemkoch registra C KN 5506/4, 5506/6, 5506/7, 5506/8, 5506/9, 
5506/11, 5506/13, 5506/14, 5506/15, 5506/23, 5506/24, 5506/26, 5506/27, 5506/10, stavba so 
súpisným číslom 724 na pozemku registra C KN 5506/22 v prospech: UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 14092 Praha 4 - Michle, ČR, IČ: 64948242, 
organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, 
IČO 47251336, Šancová 1/A, 81333 Bratislava na základe zmluvy o zriadení záložného práva číslo: 
000556D/CORP/2015 - V 5651/15 vklad povolený 11.1.2016 (pvz. 47/16); zápis GP č. 40003337-
73/2016 - R-154/2017, parcely C KN 5506/5 a 5506/12 sa zlučujú do parcely C KN 5506/1; Vlastník 
poradové číslo 1 Záložné právo na pozemky registra C KN parcelné čísla: 5506/1, 5506/6, 5506/7, 
5506/8, 5506/9, 5506/10, 5506/11, 5506/13, 5506/14, 5506/15, 5506/22, 5506/23, 5506/24, 
5506/26, 5506/27, na stavby bez súpisného čísla na pozemkoch registra C KN s parcelnými číslami: 
5506/6, 5506/7, 5506/8, 5506/9, 5506/11, 5506/13, 5506/14, 5506/15, 5506/23, 5506/24, 
5506/26, 5506/27, 5506/10 a na stavbu so súpisným číslom 724 na pozemku registra C KN s 
parcelným číslom 5506/22 v prospech: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
Želetavská 1525/1, 14092 Praha 4 - Michle, ČR, IČ: 64948242, organizačná zložka: UniCredit Bank 
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO 47251336, Šancová 1/A, 81333 
Bratislava, SR v podiele 1/1 na základe zmluvy o zriadení záložného práva číslo 
000556F/CORP/2015 - V 2136/16 vklad povolený 08.06.2016 (pvz. 1133/16); zápis GP č. 
40003337-73/2016 - R-154/2017, parcely C KN 5506/5 a 5506/12 sa zlučujú do parcely C KN 
5506/1; Vlastník poradové číslo 1 Predkupné právo k nehnuteľnostiam: pozemky registra C KN 
parcelné čísla 5506/16, 5506/17, 5506/34, 5506/38, stavba OTVORENY SKLAD bez súpisného čísla 
na pozemku registra C KN s parcelným číslom 5506/16, stavba Otvorený sklad č.2 bez súpisného 
čísla na pozemku registra C KN s parcelným číslom 5506/17 v prospech: Cestné stavby Liptovský 
Mikuláš, spol. s r.o., IČO 31563732, Ul. 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš, SR na dobu určitú do 
dňa 10.01.2020 na základe zmluvy o zriadení predkupného práva - V-2251/2019 vklad povolený 
22.05.2019 4 z 5 Výpis je nepoužiteľný na právne úkony Vlastník poradové číslo 1 Záložné právo na 
pozemky registra C KN parcelné čísla 5506/16, 5506/17, 5506/34, 5506/38, stavba OTVORENÝ 
SKLAD bez súpisného čísla na pozemku registra C KN s parcelným číslom 5506/16, stavba Otvorený 
sklad č.2 bez súpisného čísla na pozemku registra C KN s parcelným číslom 5506/17 v prospech: 
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., IČO 00682420, Štefánikova 27, 81499 Bratislava, SR v 
podiele 1/1 na základe zmluvy o zriadení záložného práva číslo 310981-2019/1 - úver V-181/2020 
vklad povolený 23.01.2020 Vlastník poradové číslo 1 Záložné právo v prospech záložného veriteľa: 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 -Michle, ČR, 
IČ: 64948242, organizačná zložka : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka 
zahraničnej banky, IČO 47251336, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava na nehnuteľnosti - pozemky 
registra C KN parcelné čísla 5506/1, 5506/4, 5506/6, 5506/7, 5506/8, 5506/9, 5506/10, 5506/11, 
5506/13, 5506/14, 5506/15, 5506/22, 5506/23, 5506/24, 5506/26, 5506/27 a stavby: sklad bez s. 
č. na pozemku registra C KN p. č. 5506/4, sklad, šatne bez s. č. na pozemku registra C KN p. č. 
5506/6, socialne zariadenie bez s. č. na pozemku registra C KN p. č. 5506/7, dielňa bez s. č. na 
pozemku registra C KN p. č. 5506/8, sklad bez s. č. na pozemku registra C KN p. č. 5506/9, 
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otvorený sklad bez s. č. na pozemku registra C KN p. č. 5506/11, garáže bez s. č. na pozemku 
registra C KN p. č. 5506/13, garáže bez s. č. na pozemku registra C KN p. č. 5506/14, garáže bez s. 
č. na pozemku registra C KN p. č. 5506/15, sklad bez s. č. na pozemku registra C KN p. č. 5506/23, 
ubytovňa bez s. č. na pozemku registra C KN p. č. 5506/24, čerpacia stanica bez s. č. na pozemku 
registra C KN p. č. 5506/26, umývacia rampa bez s. č. na pozemku registra C KN p. č. 5506/27, 
sklad bez s. č. na pozemku registra C KN p. č. 5506/10, administratívna budova so s. č. 724 na 
pozemku registra C KN p. č. 5506/22, na základe zmluvy o zriadení záložného práva číslo 
000556K/CORP/2015 v podiele 1/1. Záložná zmluva V-314/2020 - vklad povolený dňa 
c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia: predmet posúdenia bol obhliadnutý  dňa 15.12.2022 
za prítomnosti zástupcu objednávateľa  
d) Technická dokumentácia: pri miestnej obhliadke bol zistený aktuálny stav nehnuteľností, 
hlavné rozmery pre výpočet objemu boli prevzaté z geodetického zamerania. Vek stavby bol 
odhadnutý odborným odhadom. Podľa znalca bola výrobná hala v prevádzke do roku 1983 
s funkciou pre skladovanie.  
e) Údaje katastra nehnuteľností: porovnanie popisných a geodetických údajov katastra 
nehnuteľností  so skutočným stavom bolo zistené, že sú v súlade. 
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia:  
- otvorený sklad na p.č. 5506/16  
- otvorený sklad na p.č. 5506/17 
- spevnené plochy na p.č. 5506/38 
- pozemok p.č. 5506/16, zastavané plochy a nádvoria o výmere 403 m² 
- pozemok p.č. 5506/17, zastavané plochy a nádvoria o výmere 344 m² 
- pozemok p.č. 5506/34, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m² 
- pozemok p.č. 5506/38, zastavané plochy a nádvoria o výmere 487 m² 
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:  
nie sú 

 
2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 

2.1 BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY) 

2.1.1 oceľový prístrešok na p.č.5506/16 

Všeobecný popis: 
Predmetom posúdenia sú dva otvorené sklady z roku 1983, ktoré sú podľa vizuálnej obhliadky 
v pôvodnom stavebnotechnickom stave s minimálnou údržbou. Stavby sú určené pre voľné 
skladovanie priemyselných materiálov. Hala je jedno lodná, nepodpivničená na základových 
pätkách z troch strán uzavretá.  Zvislý obvodový systém je prevažne murovaný z pórobetónových 
tvárnic bez omietky,  krov je tvorený u oceľových  priehradových alebo plných nosníkov, strecha je 
sedlová plytká s debnením a plechom, podlahy  sú betónové.  
Elektrická inštalácia je len povrchová na bezpečnostnú signalizáciu v lízingu a halogénové 
osvetlenie dvora.  
Stavba bola v čase obhliadky užívania schopná, odhad základnej životnosti je 50 rokov. 
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V nižšie uvedených výpočtových tabuľkách sa uvažuje s prevažujúcimi alebo najbližšie podobnými 
prvkami vyhotovenia, najmä z hľadiska materiálov, funkčnosti alebo obstarávacej ceny (podľa 
štandardu súčasných stavieb). 
ZATRIEDENIE STAVBY 
JKSO: 811 63 haly pre skladovanie priemyselných tovarov 
KS: 1252 Nádrže, silá a sklady 
OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY 

Výpočet Obstavaný priestor [m3] 

Základy  

403*0,2 80,60 

Vrchná stavba  

403*6,2 2 498,60 

Zastrešenie  

403*(7,6-4,2)/2 685,10 

Obstavaný priestor stavby celkom 3 264,30 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 
Rozpočtový ukazovateľ:  RU = 1 301 / 30,1260 = 43,19 €/m3 
Koeficient konštrukcie:  kK = 0,948 (kovová) 
Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu: 

Podlažie Číslo Výpočet ZP ZP [m2] Repr. Výpočet výšky (h) h [m] 

Nadzemné  1 403 403 Repr. 6,2 6,2 

Priemerná zastavaná plocha:  (403) / 1 = 403,00 m2 
Priemerná výška podlaží:  (403 * 6,2) / (403) = 6,20 m 
Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu:  kZP = 0,92 + (24 / 403) = 0,9796 
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu:  kVP = 0,40 + (3,60 / 6,2) = 0,9806 
Výpočet a určenie koeficientu vplyvu vybavenia  objektu: 

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 12,00 1,00 12,00 19,67 

2 Zvislé konštrukcie 29,00 1,00 29,00 47,54 

3 Stropy 9,00 0,00 0,00 0,00 

4 Zastrešenie bez krytiny 11,00 1,00 11,00 18,03 

5 Krytina strechy 3,00 1,00 3,00 4,92 

6 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 1,64 

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

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,00 0,00 0,00 0,00 

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

10 Schody 1,00 0,00 0,00 0,00 

11 Dvere 2,00 0,00 0,00 0,00 

12 Vráta 2,00 0,00 0,00 0,00 

13 Okná 4,00 0,00 0,00 0,00 

14 Povrchy podláh 5,00 1,00 5,00 8,20 

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

16 Elektroinštalácia 5,00 0,00 0,00 0,00 

17 Bleskozvod 1,00 0,00 0,00 0,00 
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18 Vnútorný vodovod 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Vnútorná kanalizácia 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

23 Hygienické zariadenia a WC 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 Výťahy 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 Ostatné 6,00 0,00 0,00 0,00 

 Spolu 100,00  61,00 100,00 

Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 61,00 / 100 = 0,6100 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 3,307 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM [€/m3] 
VH = 43,19 €/m3 * 3,307 * 0,6100 * 0,9796 * 0,9806 * 0,948 * 1,00 
 VH = 79,3407 €/m3 
TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 
oceľový prístrešok na 
p.č.5506/16 1983 40 10 50 80,00 20,00 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota  79,3407 €/m3 * 3264,30 m3 258 991,85 

Technická hodnota 20,00 % z 258 991,85 € 51 798,37 

 

2.1.2 oceľový prístrešok na p.č.5506/17 
ZATRIEDENIE STAVBY 
JKSO: 811 63 haly pre skladovanie priemyselných tovarov 
KS: 1252 Nádrže, silá a sklady 
OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY 

Výpočet Obstavaný priestor [m3] 

Základy  
344*0,2 68,80 

Vrchná stavba  
344*6,5 2 236,00 

Zastrešenie  
344*(5,6-4,2)/2 240,80 

Obstavaný priestor stavby celkom 2 545,60 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 
Rozpočtový ukazovateľ:  RU = 1 301 / 30,1260 = 43,19 €/m3 
Koeficient konštrukcie:  kK = 0,948 (kovová) 
Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu: 

Podlažie Číslo Výpočet ZP ZP [m2] Repr. Výpočet výšky (h) h [m] 

Nadzemné  1 344 344 Repr. 6,5 6,5 

Priemerná zastavaná plocha:  (344) / 1 = 344,00 m2 
Priemerná výška podlaží:  (344 * 6,5) / (344) = 6,50 m 
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Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu:  kZP = 0,92 + (24 / 344) = 0,9898 
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu:  kVP = 0,40 + (3,60 / 6,5) = 0,9538 
Výpočet a určenie koeficientu vplyvu vybavenia  objektu: 

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 12,00 1,00 12,00 19,67 

2 Zvislé konštrukcie 29,00 1,00 29,00 47,54 

3 Stropy 9,00 0,00 0,00 0,00 

4 Zastrešenie bez krytiny 11,00 1,00 11,00 18,03 

5 Krytina strechy 3,00 1,00 3,00 4,92 

6 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 1,64 

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

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,00 0,00 0,00 0,00 

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

10 Schody 1,00 0,00 0,00 0,00 

11 Dvere 2,00 0,00 0,00 0,00 

12 Vráta 2,00 0,00 0,00 0,00 

13 Okná 4,00 0,00 0,00 0,00 

14 Povrchy podláh 5,00 1,00 5,00 8,20 

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

16 Elektroinštalácia 5,00 0,00 0,00 0,00 

17 Bleskozvod 1,00 0,00 0,00 0,00 

18 Vnútorný vodovod 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Vnútorná kanalizácia 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

23 Hygienické zariadenia a WC 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 Výťahy 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 Ostatné 6,00 0,00 0,00 0,00 

 Spolu 100,00  61,00 100,00 

Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 61,00 / 100 = 0,6100 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 3,307 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM [€/m3] 
VH = 43,19 €/m3 * 3,307 * 0,6100 * 0,9898 * 0,9538 * 0,948 * 1,00 
 VH = 77,9759 €/m3 
TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 
oceľový prístrešok na 
p.č.5506/17 1983 40 10 50 80,00 20,00 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota  77,9759 €/m3 * 2545,60 m3 198 495,45 

Technická hodnota 20,00 % z 198 495,45 € 39 699,09 
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2.2 PRÍSLUŠENSTVO 

2.2.1 spevnená manipulačná plocha  
 
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.c) Do hrúbky 250 mm 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   430/30,1260 = 14,27 €/m2 ZP 
Počet merných jednotiek:   487 m2 ZP 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 3,307 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 
spevnená manipulačná 
plocha  1983 40 10 50 80,00 20,00 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 487 m2 ZP * 14,27 €/m2 ZP * 3,307 * 1,00 22 981,96 

Technická hodnota 20,00 % z 22 981,96 € 4 596,39 

2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 
Názov Východisková hodnota [€] Technická hodnota [€] 

oceľový prístrešok na p.č.5506/16 258 991,85 51 798,37 

oceľový prístrešok na p.č.5506/17 198 495,45 39 699,09 

spevnená manipulačná plocha  22 981,96 4 596,39 

Celkom: 480 469,26 96 093,85 

 
3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  

a. Analýza polohy nehnuteľností: posudzovaný areál sa nachádza v okrajovej časti mesta,  
Liptovský Mikuláš, v intraviláne obce, v priemyselnej zóne. Z hľadiska polohy stavba je primerane 
zaťažená z exhalátov a hlukom z okolia, bez výskytu neprispôsobivých osôb.  
b. Analýza využitia nehnuteľností: svojím stavebno-technickým prevedením a vykonávanou 
údržbou je objekt nepretržite užívaný. Trh s  nehnuteľnosťami v tejto lokalite možno hodnotiť ako 
vyrovnaný, v čase pretrvávajúcich kríz s výrazne nižším dopytom. Z typového hľadiska sa jedná 
o dve haly umiestnené kolmo na seba v roho uzavretého areálu.  Orientácia stavby na svetové 
strany nemá vplyv na jej hodnotu. Terén je upravený tak, aby areál tvoril rovinu so spevnenou 
manipulačnou plochou, v lokalite sú kapacitne dostupné inžinierske siete. K posudzovanému 
areálu majú stavby a pozemky zriadené vecné bremeno prechodu a prejazdu cez parc.č. 5506/1. 
c. Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností a závady viaznuce na 
nehnuteľnosti a práva spojené s nehnuteľnosťou: nie sú známe 
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3.1 STAVBY 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.1.1.1  NEBYTOVÉ BUDOVY 

Platný  vykonávací predpis č. 492/2004 Z.z. nezaväzuje znalca k žiadnym limitným vymedzeniam 
stanovenia priemerného koeficientu polohovej diferenciácie, ktorý vyjadruje vplyv polohy k 
ostatným faktorom vplývajúcich na všeobecnú hodnotu v mieste a čase. Výber jednotlivých 
koeficientov koreluje s časťou Všeobecný popis a Analýza polohy nehnuteľnosti. 
Na základe posúdenia trhu s nehnuteľnosťami a kúpnej sily obyvateľstva, polohy nehnuteľnosti a 
vzťahu k centru, súčasného technického stavu nehnuteľnosti, prevládajúcej zástavby v okolí 
nehnuteľnosti, príslušenstva nehnuteľnosti, typu nehnuteľnosti, pracovných možnosti 
obyvateľstva, skladby obyvateľstva v mieste stavby, orientácie, konfigurácie terénu, pripravenosti 
inžinierskych sietí, dopravy a občianskej vybavenosti v okolí, kvality životného prostredia v 
bezprostrednom okolí stavby, územného plánu a rozvoja obce a na základe vlastného názoru 
znalca, bol stanovený koeficient polohovej diferenciácie s predpokladom, že zodpovedá  
predajnosti porovnateľnej  nehnuteľnosti v posudzovanej   lokalite a v danom čase, pri poctivom 
predaji, keď kupujúci a predávajúci koná s patričnou informovanosťou i opatrnosťou  
a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.   
Posudzované územie je stavebne stabilizované, v súčasnosti stále nie je dostatočné oživenie 
realitného trhu s porovnateľnými nehnuteľnosťami. 
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,35 
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,350 + 0,700) 1,050 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 0,700 

III. trieda Priemerný koeficient 0,350 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,193 

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,350 - 0,315) 0,035 

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: 

Číslo Popis/Zdôvodnenie Trieda kPDI 
Váha 

vI 
Výsledok 

kPDI*vI 

1 
Trh s nehnuteľnosťami 

IV. 0,193 13 2,51 
dopyt v porovnaní s ponukou je nižší 

2 
Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce 

IV. 0,193 30 5,79 
časti obce nevhodné k bývaniu situované na okraji obce 

3 
Súčasný technický stav nehnuteľností 

V. 0,035 8 0,28 nehnuteľnosť vyžaduje okamžitú rozsiahlu opravu, 
rekonštrukciu 

4 

Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti 

IV. 0,193 7 1,35 stredná výroba a sklady bez výrazne negatívnych vplyvov na 
okolie, susedstvo ciest I-IV tr. s kamiónovou a nákladnou 
dopravou s pod. 

5 
Príslušenstvo nehnuteľnosti 

IV. 0,193 6 1,16 znižujúce cenu nehnuteľnosti - nevhodné príslušenstvo 
(chlievy, maštale a pod.) 

6 Typ nehnuteľnosti II. 0,700 10 7,00 
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priaznivý typ - obchodný a prevádzkový objekt s parkoviskom 

7 
Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti  

II. 0,700 9 6,30 dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu dopravy, 
nezamestnanosť do 10 % 

8 
Skladba obyvateľstva v mieste stavby 

I. 1,050 6 6,30 
malá hustota obyvateľstva 

9 
Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám 

III. 0,350 5 1,75 orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne 
nevhodná 

10 
Konfigurácia terénu 

I. 1,050 6 6,30 
rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% 

11 
Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby 

II. 0,700 7 4,90 elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia, 
telefón, spoločná anténa 

12 
Doprava v okolí nehnuteľnosti 

III. 0,350 7 2,45 
železnica a autobus 

13 

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

IV. 0,193 10 1,93 
obecný úrad, pošta, základná škola I. stupeň, lekár, zubár, 
reštaurácia, obchody s potravinami a priem. tovarom 

14 
Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby 

V. 0,035 8 0,28 
žiadne prírodné útvary v bezprostrednom okolí 

15 
Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí 
stavby II. 0,700 9 6,30 

bežný hluk a prašnosť od dopravy 

16 
Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, vplyv na 
nehnut. III. 0,350 8 2,80 

bez zmeny 

17 
Možnosti ďalšieho rozšírenia 

V. 0,035 7 0,25 
žiadna  možnosť rozšírenia 

18 
Dosahovanie výnosu z nehnuteľností 

III. 0,350 4 1,40 
bežný prenájom nehnuteľností 

19 
Názor znalca 

III. 0,350 20 7,00 
priemerná nehnuteľnosť 

 Spolu   180 66,04 

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 
Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 66,04/ 180 0,367 

Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kPD = 96 093,85 € * 0,367 35 266,44 € 

 

3.2 POZEMKY 
 3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
Predmetom posúdenia sú pozemky, evidované v súbore registra „C“,  ako  zastavané plochy a 
nádvoria, v obci Liptovský Mikuláš,  na okraji zastavaného územia, v lokalite určenej prevažne pre 
výrobu s doplnkovými funkciami ako sú sklady a pod.. 
Všeobecná hodnota pozemku bola vypočítaná metódou polohovej diferenciácie: 
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- koeficient všeobecnej situácie a koeficient dopravných vzťahov zohľadnil polohu v zastavanej 
časti obce; 
- koeficient intenzity využitia: lokalita s vysokou intenzitou využitia, inžinierske siete ( voda, nn, 
plyn, kanalizácia ) 
-  v koeficiente technickej infraštruktúry bolo zohľadnené, že pozemok je v dosahu verejných 
inžinierskych sietí, územie je podľa dostupnosti dobudované technickou  a dopravnou 
infraštruktúrou 
Pozemky sú v súčasnosti rovinaté, spolu tvoriac pravidelný tvar. Hodnotené pozemky so 
zastavanou a nezastavanou časťou tvoria spolu časť oploteného areálu.  
Vo výpočte nebol pre pozemky uplatnený povyšujúci alebo ponižujúci faktor.  

3.2.1.1 k.ú. Liptovský Mikuláš  

Parcela Druh pozemku Spolu 
výmera [m2] 

Spoluvlastnícky 
podiel Výmera [m2] 

5506/16 zastavaná plocha a nádvorie 403,00 1/1 403,00 

5506/17 zastavaná plocha a nádvorie 344,00 1/1 344,00 

5506/34 zastavaná plocha a nádvorie 2,00 1/1 2,00 

5506/38 zastavaná plocha a nádvorie 487,00 1/1 487,00 
Spolu 
výmera      1 236,00 

Obec:     Liptovský Mikuláš 
Východisková hodnota:  VHMJ = 16,60 €/m2 

Označenie a názov 
koeficientu Hodnotenie Hodnota 

koeficientu 

kS 
koeficient všeobecnej 

situácie 

3. obytné časti obcí a miest od 5 000 do 10 000 obyvateľov a rekreačné oblasti 
pre individuálnu rekreáciu, centrá obcí do 5 000 obyvateľov, obytné zóny na 
predmestiach a priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest do 50 000 
obyvateľov, obytné zóny samostatných obcí v dosahu miest do 50 000 
obyvateľov 

1,00 

kV 
koeficient intenzity využitia 

3. - nebytové budovy alebo nebytové budovy s nízkym využitím, 
- poľnohospodárske budovy a sklady bez využitia 0,95 

kD 
koeficient dopravných 

vzťahov 
4. pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej hromadnej dopravy 1,00 

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) 1,25 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 
0. nevyskytuje sa 1,00 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 
0. nevyskytuje sa 1,00 

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU 
Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 1,00 * 0,95 * 1,00 * 1,10 * 1,25 * 1,00 * 1,00 1,3063 

Jednotková všeobecná hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 16,60 €/m2 * 1,3063 21,68 €/m2 
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VYHODNOTENIE 
Názov Výpočet Všeobecná hodnota [€] 

parcela č. 5506/16 403,00 m2 * 21,68 €/m2 * 1/1 8 737,04 

parcela č. 5506/17 344,00 m2 * 21,68 €/m2 * 1/1 7 457,92 

parcela č. 5506/34 2,00 m2 * 21,68 €/m2 * 1/1 43,36 

parcela č. 5506/38 487,00 m2 * 21,68 €/m2 * 1/1 10 558,16 

Spolu  26 96,48 

 

III. ZÁVER 

Otázky zadávateľa:  stanoviť znaleckým odhadom všeobecnú hodnotu otvoreného skladu bez 
súp.č. na pozemku p.č. 5506/16 a  5506/17 a  pozemkov p.č. 5506/1-17 5506/34 a 5506/38 k.ú. 
Liptovský Mikuláš, obec  Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, pre účel dobrovoľnej dražby  
Odpovede na otázky všeobecná hodnota otvoreného skladu bez súp.č. na pozemku p.č. 5506/16 
a  5506/17 a  pozemkov p.č. 5506/1-17 5506/34 a 5506/38 k.ú. Liptovský Mikuláš je ku dňu 
ohodnotenia vrátane dane z pridanej hodnoty 
 

62 100,- €  
Slovom: Šestdesiatdvatisícsto Eur 

 

REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby  
oceľový prístrešok na p.č.5506/16 19 010,00 

oceľový prístrešok na p.č.5506/17 14 569,56 

spevnená manipulačná plocha  1 686,87 

Pozemky  

 k.ú. Liptovský Mikuláš  - parc. č. 5506/16 (403  m2) 8 737,04 

 k.ú. Liptovský Mikuláš  - parc. č. 5506/17 (344  m2) 7 457,92 

 k.ú. Liptovský Mikuláš  - parc. č. 5506/34 (2  m2) 43,36 

 k.ú. Liptovský Mikuláš  - parc. č. 5506/38 (487  m2) 10 558,16 

Všeobecná hodnota celkom 62 062,92 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene 62 100,00 

Všeobecná hodnota slovom: Šestdesiatdvatisícsto Eur 

 
 
 
 
 
 

 Bratislave, 20.01.2023                                                                                       Ing. arch. Iveta Horáková 
                                                                                                                                            Znalkyňa 
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IV. Prílohy:  
 

- Výpis z katastra nehnuteľností (cez KP) LV č. 3478 z 21.11.2022 
- Fotodokumentácia 
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V.  ZNALECKÁ DOLOŽKA 

 
Znalecký  posudok/znalecký úkon som vypracovala ako znalkyňa zapísaná v zozname znalcov, 
tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore 
stavebníctvo, odvetví Pozemné stavby, pod evidenčným číslom 911157.  
Znalecký posudok/znalecký úkon je zapísaný v denníku pod číslom 256 / 2022. 
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá následkov vedome nepravdivého znaleckého 
posudku/znaleckého úkonu.  
 
 
 
 
 
Znalkyňa pri vypracovaní tohto znaleckého posudku vychádzala z údajov poskytnutých 
zadávateľom a údajov získaných z verejných zdrojov. V prípade predloženia nových údajov, ktoré 
majú vplyv na závery znaleckého posudku, môže byť vypracované doplnenie znaleckého 
posudku/znaleckého úkonu. 
 
Číslo rovnopisu: 
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