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I. ÚVOD
1. Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania:
Stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb nachádzajúcich sa na pozemkoch v katastrálnom území Valaliky,
v rámci projektu „ Strategické územie Valaliky“, vedené na liste vlastníctva číslo 3154, k.ú. Valaliky
2. Účel znaleckého posudku:
Podklad pre výkup od vlastníkov.
3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického
stavu):
10.03.2022 - dátum obhliadky
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje:
10.03.2022
5. Podklady na vypracovanie posudku:
a) Podklady dodané zadávateľom:
• Objednávka znaleckého posudku
• Čiastočná projektová dokumentácia
b) Podklady získané znalcom:
•
•
•
•

Miestne šetrenie so zistením a zameraním skutkového stavu
Výpis z LV č. 3154 k.ú. Valaliky vytvorený cez katastrálny portál
Informatívna kópia z mapy, k.ú. Valaliky
Ortofotomapa lokality, k.ú. Valaliky

6. Použité právne predpisy a literatúra:
• Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení.
• Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty
v znení neskorších predpisov.
• Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 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 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 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. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v platnom znení.
• Zákon č.1 62/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
• Vyhláška č. 74/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky č.461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
• STN 734055 - Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov.
• Vyhláška ŠÚ SR č.323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb.
• Index vývoja cien – Cenová úroveň pre metodiku USI, Ústav súdneho znalectva Bratislava.
(http://www.usz.sk/sk/pre-znalcov/indexy-vyvoja-cien).
• Vývoj nezamestnanosti
– mesačné štatistiky,
Úrad
práce, sociálnych
vecí a rodiny.
(https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=855042)
• Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita
v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3.
• Dušan Majdúch – Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov, Slovenská technická univerzita, 2006.
• Zborník prednášok zo seminára k vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. v znení vyhlášok MS SR č. 626/2007
Z.z., č. 605/2008 Z.z., č. 47/2009 Z.z. a č. 254/2010 Z.z., november 2010.
• Ing. Miloslav Ilavský, PhD., Doc. Ing. Milan Nič, PhD., Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD. – Ohodnocovanie
nehnuteľností, vydavateľstvo Mipress, Bratislava 2012.
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7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov
Podľa prílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. v platnom znení:
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 súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i
opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnené neprimeranou pohnútkou.
BUDOVY a STAVBY
Východisková hodnota stavieb (VH)
Východisková hodnota je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možné hodnotenú stavbu nadobudnúť
formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty.
Technická hodnota (TH)
Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu zodpovedajúcu výške
opotrebovania.
Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavby
Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb je nevyhnutnou súčasťou procesu ohodnotenia, pri
ktorej sú zisťované objemové a technické parametre, technický stav, miera dokončenia a pod. Technická
hodnota je následne vstupnou veličinou stanovenia všeobecnej hodnoty metódou polohovej diferenciácie,
prípadne vstupnou veličinou stanovenia všeobecnej hodnoty kombinovanou metódou.
Východisková hodnota stavieb je stanovená na báze rozpočtových ukazovateľov podľa vzťahu:
VH = M * (RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM) (EUR)
M-

RU -

kCU -

kV -

kZP kVP -

udáva počet merných jednotiek hodnoteného objektu vypočítaných podľa technickej normy; najčastejšie
m3 obstavaného priestoru (budovy, haly), m2 zastavanej plochy (drobné stavby, ktoré tvoria príslušenstvo
hlavných stavieb, rodinné domy, samostatne stojacie garáže), m dĺžky (inžinierske siete) kus (špeciálne
konštrukcie).
rozpočtový ukazovateľ. Rozumie sa hodnota základných rozpočtových nákladov na mernú jednotku
porovnateľného objektu určená z katalógov rozpočtových ukazovateľov určených ministerstvom alebo
stanovená tvorbou rozpočtového ukazovateľa na mernú jednotku hodnoteného objektu podľa katalógov
rozpočtových ukazovateľov určených ministerstvom. Hodnota základných rozpočtových nákladov na
mernú jednotku stavebného objektu, ktorý nie je uvedený v katalógoch určených ministerstvom, môže
byť vytvorená cenovou kalkuláciou (ponukovým rozpočtom) alebo na základe nákladov na obstaranie.
Použité sú rozpočtové ukazovatele publikované v Metodike výpočtu VŠH nehnuteľností a stavieb (ISBN
80-7100-827-3), c.ú. 4.Q 1996.
koeficient vyjadrujúci vývoj cien. Vyjadruje vývoj cien stavebných prác medzi termínom ohodnotenia a
obdobím, pre ktoré bol zostavený rozpočtový ukazovateľ porovnateľného objektu. Koeficienty sú určené
pomocou verejne publikovaných indexov vývoja cien stavebných prác a materiálov v stavebníctve
vydávaných Štatistickým úradom SR po jednotlivých štvrťrokoch pre odbor stavebníctvo ako celok.
K termínu ohodnotenia je použitý posledne známy index 4Q/2021 = 2,851.
koeficient vplyvu vybavenosti hodnoteného objektu. Vyjadruje rozdiel ceny konštrukcií a vybavení
porovnateľného a hodnoteného objektu. Určený je na báze cenových podielov jednotlivých konštrukcií a
vybavení stavieb. Podľa skutočného stavu nehnuteľnosti môže byť pri ohodnotení zohľadnené
poškodenie alebo nedokončenosť jednotlivých konštrukcií a vybavenia objektu.
koeficient vplyvu zastavanej plochy hodnotenej stavby. Vyjadruje rozdiel ceny konštrukcií a vybavení
závislých od zastavanej plochy v porovnaní s priemernou zastavanou plochou hodnotenej a porovnateľnej
stavby. V zásade nie je použitý pri bytoch, kde je zohľadnený priamo v rozpočtovom ukazovateli.
koeficient vplyvu výšky podlaží hodnotenej stavby. Vyjadruje rozdiel ceny konštrukcií a vybavenia
závislých od konštrukčnej výšky v porovnaní s priemernou konštrukčnou výškou hodnotenej a
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porovnateľnej stavby. V zásade nie je použitý pri bytoch, kde je zohľadnený priamo v rozpočtovom
ukazovateli.
kK - koeficient konštrukčno-materiálovej charakteristiky. Vyjadruje rozdiel ceny v závislosti od použitého
materiálu nosnej konštrukcie stavby.
kM - koeficient vyjadrujúci územný vplyv. Vyjadruje zvýšené, resp. znížené náklady na výstavbu v samom
mieste z dôvodu dopravných vzdialeností, možnosti zariadenia staveniska a pod.
Východisková hodnota budov
Výpočet východiskovej hodnoty pre budovy je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných
v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Rozpočtový
ukazovateľ hodnotenej nehnuteľnosti je vytvorený na m 3 obstavaného priestoru v zmysle citovanej metodiky
s tým, že pri tvorbe je zohľadnený koeficient konštrukcie, koeficient vybavenia, podlahovej plochy a výšky
podlaží. Následný výpočet je aplikovaný a prevedený podľa vyššie uvedenej Metodiky a programového
vybavenia HYPO verzia 19.50.001 - oceňovanie nehnuteľností firmy KROS s. r. o. Žilina.
Technická hodnota stavieb (TH)
Technická hodnota je vypočítaná podľa vzťahu:

kde:
TH TS VH -

TS
TH = -------- * VH
100

(EUR)

technická hodnota stavby (EUR)
technický stav stavby (%)
východisková hodnota stavby (EUR)

Miera opotrebenia (O) stavieb je spravidla určená lineárnou metódou, v prípade potreby analytickou
metódou (budova po rekonštrukcii, modernizácii, stavebných úpravách). Opotrebenie stavby sa uvádza
v percentách a zodpovedá znehodnoteniu technického stavu stavby v závislosti od veku, predpokladanej
životnosti, spôsobu užívania stavby, údržby stavy a pod.
Vek stavieb (V) je vypočítaný ako rozdiel roku, ku ktorému sa ohodnotenie vykonáva, a roku, v ktorom
nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie. Pri ohodnotení boli primárne použité údaje z kolaudačného
rozhodnutia, sekundárne iné údaje (potvrdenia prípadne odborný odhad podľa konštrukčno-materiálového
vyhotovenia stavieb).
Životnosť stavby (Z) je pri ohodnotení uvažovaná ako celková predpokladaná životnosť stavby v rokoch pri
bežnej údržbe od jej vzniku až do plného zániku. Životnosť stavby je určená s prihliadnutím na je konštrukčno
- materiálové riešenie, technický stav, spôsob a intenzitu užívania a vykonávanú údržbu. Použité boli v praxi
overené životnosti stavieb uvedené v odbornej literatúre. Pri starších budovách sa stanoví životnosť kubickou
metódou.
Všeobecná hodnota stavieb
Na stanovenie VŠH stavieb sa v znaleckej praxi používajú metódy:
Metóda porovnávania
Kombinovaná metóda (len pre stavby schopné dosahovať výnos formou prenájmu)
Metóda polohovej diferenciácie
Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie VŠH
Pre výpočet VŠH je použitá metóda polohovej diferenciácie a výnosová hodnota. Porovnávacia metóda nie je
počítaná, pretože nemal znalec k dispozícii relevantné podklady pre danú lokalitu a typ stavby (nehnuteľnosti)
a tieto ani nie sú verejne dostupné.
Metóda polohovej diferenciácie pre stavby
Táto metóda bola aplikovaná na nehnuteľnosť, vychádza zo základného vzťahu:
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VŠHs = TH * kPD
(EUR)
kde:
TH - technická hodnota stavieb
kPD koeficient polohovej diferenciácie, ktorý vyjadruje pomer medzi technickou hodnotou a všeobecnou
hodnotou (na úrovni s DPH)
Na určenie koeficientu polohovej diferenciácie boli použité metodické postupy obsiahnuté v metodike ÚSI.
Princíp je založený na určení hodnoty priemerného koeficientu predajnosti v nadväznosti na lokalitu a druh
nehnuteľnosti, z ktorého sa určia čiastkové koeficienty pre jednotlivé kvalitatívne triedy. Použité priemerné
koeficienty polohovej diferenciácie vychádzajú z odborných skúseností. Následne je hodnotením viacerých
polohových kritérií (zatriedenie do kvalitatívnych tried) objektivizovaná priemerná hodnoty koeficientu
polohovej diferenciácie na výslednú, platnú pre konkrétnu skupinu nehnuteľností s rovnakými parametrami.
Pri objektivizácii má každé kritérium určený svoj vplyv na hodnotu (váhu).
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti je stanovená upravením technickej hodnoty koeficientom polohovej
diferenciácie, ktorý vyjadrujúci vplyv polohy a ostatných faktorov vyplývajúcich na VŠH v mieste a čase.
8. Osobitné požiadavky zadávateľa
Neboli vznesené.

II. POSUDOK
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
a) Výber použitej metódy:
Ohodnotenie je vykonané v súlade s Prílohou č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku. Vo výpočte sú použité rozpočtové ukazovatele a metodické postupy stanovenia všeobecnej
hodnoty uvedené v "Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb" vydanej ÚSI Žilinskou
univerzitou v Žiline v roku 2001 pod ISBN 80-7100-827-3.
Praktický výpočet všeobecnej hodnoty nehnuteľností sa v posudku vykonáva pomocou výpočtového programu
HYPO, ktorý vychádza z Metodiky výpočtu VŠH nehnuteľností a stavieb, ÚSI Žilina (ISBN 80-7100-827-3).
b) Vlastnícke a evidenčné údaje :
Podľa listu vlastníctva č. 3154 k.ú. Valaliky
c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia:
Miestna ohliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná osobne znalcom dňa 10.03.2022 za účasti zástupcu
zadávateľa znaleckého posudku.
Zameranie nehnuteľnosti - vykonané pri obhliadke dňa 10.03.2022
Fotodokumentácia stavu nehnuteľnosti vykonaná znalcom osobne pri ohliadke 10.03.2022

Použitá technika: Laserový diaľkomer BOSCH GLM 250 VF2
Digitálny fotoaparát OLYMPUS SP-810UZ

d) Porovnanie právnej a technickej dokumentácie so skutočným stavom:
Po stránke technickej:
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Bola poskytnutá čiastočná technická dokumentácia. Pri ohliadke bolo vykonané zameranie nehnuteľností so
zistením skutkového stavu, pôdorysy, rezy sú prílohou znaleckého posudku.
e) Údaje katastra nehnuteľností, najmä porovnanie súladu popisných informácií a geodetických
údajov katastra nehnuteľností so zisteným skutočným stavom:
K vypracovaniu ZP bol znalcom zabezpečený výpis z listu vlastníctva č. 2966 kat. územie Valaliky vytvorený
cez kataster portál ÚGKK SR, ako aj informatívna kópia z mapy na predmetné nehnuteľnosti. Tieto boli pri
miestnom šetrení porovnané so skutkovým stavom.
Doložená právna dokumentácia - list vlastníctva, na liste vlastníctva sú hodnotené nehnuteľnosti zapísané.
Kópia z katastrálnej mapy je v súlade so skutkovým stavom.
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia:
Stavby:
Budova ošipáreň bez č.s. na č.KN 1314
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:
Neurčené.

2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY
2.1 BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)
2.1.1 Stavba: Budova ošipáreň bez č.s. na č.KN 1314
POPIS STAVBY
Prízemný nepodpivničený objekt situovaný na parc. KN-C č- 1314 prístupný po vnútrozávodových
komunikáciách.
Technický popis:
Objekt je založený na základových pásoch, vodorovná izolácia zrealizovaná.
Zvislé konštrukcie murované hr. 300 mm, deliace priečky hr. 150 mm
Strop drevený trámový s dreveným, v ostatných miestnostiach podbitie umakartom, strešná konštrukcia
drevená pultová, krytina z pozinkovaného plechu na latovaní.
Úpravy povrchov - vonkajšie povrchy fasád brizolitové, vnútorné omietky štukové.
Podlaha – cementový poter.
Okná, dvere drevené.
Podľa zistenia na miestnom šetrení bola budova vybudovaná v roku 1985.
Na základe konštrukčného riešenia a stavu hodnotenej nehnuteľnosti v dobe obhliadky stanovujem životnosť
znaleckým odhadom na 80 rokov. Stavba bola v čase obhliadky poškodená.

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
KS:

812 43 budovy pre ošípané
1271 Nebytové poľnohospodárske budovy
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OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY
Obstavaný priestor
[m3]

Výpočet
Základy
52,930*8,604*0,30
Vrchná stavba
52,930*8,604*3,106
Zastrešenie
52,930*8,604*(4,150-3,106)/2
Obstavaný priestor stavby celkom

136,62
1 414,50
237,72
1 788,84

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU
RU = 1 697 / 30,1260 = 56,33 €/m3
kK = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Rozpočtový ukazovateľ:
Koeficient konštrukcie:

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

Výpočet ZP

Repr
Výpočet výšky (h)
.
455,41 Repr. 3,106

1 52,930*8,604

Priemerná zastavaná plocha:
Priemerná výška podlaží:

h
[m]
3,106

ZP [m2]

(455,41) / 1 = 455,41 m2
(455,41 * 3,106) / (455,41) = 3,11 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu:
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu:

kZP = 0,92 + (24 / 455,41) = 0,9727
kVP = 0,30 + (2,10 / 3,11) = 0,9752

Výpočet a určenie koeficientu vplyvu vybavenia poškodeného objektu:

Číslo

1
2
3
4
5
6
7
8

Názov

Konštrukcie
podľa RU
Základy vrát.
zemných prác
Zvislé konštrukcie
Stropy
Zastrešenie bez
krytiny
Krytina strechy
Klampiarske
konštrukcie
Úpravy
vnútorných
povrchov
Úpravy
vonkajších
povrchov

Cenový
podiel RU
[%] cpi

Cenový
Koef. Úprava
podiel
štand. podielu hodnotene
ksi
cpi * ksi j stavby
[%]

Poškod.
[%]

Cenový
Výsledný
podiel
podiel hodnotene
prvku na
j
poškod. poškoden
[%]
ej stavby
[%]

11,00

1,10

12,10

12,51

0

0,00

12,84

26,00
12,00

1,10
1,00

28,60
12,00

29,58
12,41

0
0

0,00
0,00

30,37
12,73

7,00

1,00

7,00

7,24

0

0,00

7,43

3,00

1,00

3,00

3,10

10

0,31

2,86

1,00

1,00

1,00

1,03

0

0,00

1,06

4,00

1,00

4,00

4,14

10

0,41

3,82

3,00

1,00

3,00

3,10

10

0,31

2,86
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Vnútorné
keramické
obklady
Schody
Dvere
Vráta
Okná
Povrchy podláh
Vykurovanie
Elektroinštalácia
Bleskozvod
Vnútorný
vodovod
Vnútorná
kanalizácia
Vnútorný
plynovod
Ohrev teplej vody
Vybavenie
kuchýň
Hygienické
zariadenia a WC
Výťahy
Ostatné
Spolu
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0,00

1,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

2,00
2,00
2,00
4,00
3,00
0,00
7,00
1,00

0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,00
2,00
0,00
4,00
3,00
0,00
7,00
1,00

0,00
2,07
0,00
4,14
3,10
0,00
7,24
1,03

0
0
0
10
0
0
15
0

0,00
0,00
0,00
0,41
0,00
0,00
1,09
0,00

0,00
2,12
0,00
3,82
3,18
0,00
6,31
1,06

2,00

1,00

2,00

2,07

0

0,00

2,12

2,00

1,00

2,00

2,07

0

0,00

2,12

0,00

1,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00
5,00
100,00

1,00
1,00

0,00
5,00
96,70

0,00
5,17
100,00

0
0

0,00
0,00
2,53

0,00
5,30
100,00

Poškodenosť stavby:

2,53 %

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

kV = 96,70 / 100 = 0,9670
kCU = 2,851
kM = 0,95
VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM
[€/m3]
3
VH = 56,33 €/m * 2,851 * 0,9670 * 0,9727 * 0,9752 * 0,939 *

0,95
VH = 131,4090 €/m3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom
Názov
Budova ošipáreň bez
č.s. na č.KN 1314

Začiatok
užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1985

37

43

80

46,25

53,75

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov
Východisková hodnota
nepoškodenej stavby
Poškodenosť
Východisková hodnota
poškodenej stavby
Technická hodnota

Výpočet
131,4090 €/m3 * 1788,84 m3
-2,53 % z 235 069,68

Hodnota [€]
235 069,68
-5 947,27
229 122,41

53,75 % z 229 122,41 €

123 153,30
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3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY
a) Analýza polohy nehnuteľností:
Obec Valaliky sa nachádza juhovýchodne od Košíc, približne 8 km od centra Košíc. Katastrálne územie vzniklo
zlúčením katastrálnych území štyroch obcí: Bernátovce, Buzice, Všechsvätých, Košťany. Pozemky sú prevažne
využívané ako poľnohospodárske. Prvá časť strategického územia v k.ú. Valaliky je na východe ohraničená
železničnou traťou č. 419 Košice – Valaliky – Čaňa – hranica Maďarskej republiky, z južnej strany hranicou
katastrálneho územia Geča, zo západnej strany hranicou s katastrálnym územím Haniska, Zo severu nie je
v súčasnosti prirodzená hranica. Pozemky pre strategické územie sa nachádzajú mimo zastavaného územia
obce.
Ohodnocované nehnuteľnosti sa nachádzajú v priemyselnej a poľnohospodárskej zóne obce Valaliky, pri
zastavanom území krajského mesta Valaliky.
Nehnuteľnosti sú situované na rovinatom teréne. Na mieste je možnosť napojenia na verejnú elektrickú a
plynovodnú sieť. Nehnuteľnosť je priamo prístupná pre automobilovú dopravu. Železničná stanica a
autobusová zástavka na hlavnej ceste sú vo vzdialenosti do 800 m. Nehnuteľnosť je situovaná na pozemku,
ktorý je súčasťou extravilánu obce. Ďalšia zástavba v areáli aj mimo neho je možná v neobmedzenom rozsahu.
Životné prostredie v mieste je ovplyvňované prachom a hlukom z malej priemyselnej a poľnohospodárskej
prevádzky.
V meste Košice je krajský úrad, banka, súd, daňový úrad, stredná škola, poliklinika, kultúrne zariadenia,
kompletná sieť obchodov a základné služby. Pracovné príležitosti sú čiastočná vo Valalikoch, zväčša však
v krajskom meste Košice.
Obec Valaliky je prístupná pre automobilovú a železničnú dopravu. Obec Valaliky je výhodne situovaná pri
Košiciach.
Železničné napojenie (mapka)
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Vzdialenosť od krajského mesta Košice
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b) Analýza využitia nehnuteľností:
Nehnuteľnosť môže dobre slúžiť na terajší prevádzkový účel, po malých úpravách sa môže dobré využiť pre
iné účely, ako napríklad pre skladovanie priemyselných polotovarov a tovarov.
Jedná sa o stavebné objekty skladového charakteru.
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:
Na nehnuteľnosť sú viazané zjavné riziká, ide o právo užívania pozemkov okolo hodnotených stavieb. Ťarchy
viaznuce na nehnuteľnosti (finančného charakteru) sú zapísané v liste vlastníctva. Táto skutočnosť je
zohľadnené pri zadávaní priemerného koeficientu polohovej diferenciácie.

3.1 STAVBY
3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
3.1.1.1 NEBYTOVÉ BUDOVY
Zdôvodnenie výpočtu koeficientu polohovej diferenciácie: Priemerný koeficient polohovej diferenciácie

je stanovený v súlade s "Metodikou výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb", vydanej ÚSI ŽU v
Žiline. Vzhľadom na veľkosť sídelného útvaru, polohu, typ nehnuteľnosti, jej rozostavanosť a kvalitu použitých
stavebných materiálov, dopyt po nehnuteľnostiach v danej lokalite, je vo výpočte uvažované s priemerným
koeficientom polohovej diferenciácie vo výške 0,55. Koeficient zohľadňuje faktory, ktoré vplývajú na hodnotu
nehnuteľnosti. Koeficient vypočítam tak, že priemerný koeficient predajnosti (trieda III.) lineárne interpolujem
v rozsahu +200 % (trieda I.) do – 90 % (trieda V.). Vplyv jednotlivých faktorov na všeobecnú hodnotu v
mieste a čase predmetnej nehnuteľnosti je podrobnejšie popísaný v analýze polohy a v analýze využitia
nehnuteľnosti.
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:

0,55

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:
Trieda
Výpočet
I. trieda
III. trieda + 200 % = (0,550 + 1,100)
II. trieda
Aritmetický priemer I. a III. triedy
III. trieda
Priemerný koeficient
IV. trieda
Aritmetický priemer V. a III. triedy
V. trieda
III. trieda - 90 % = (0,550 - 0,495)

Hodnota
1,650
1,100
0,550
0,303
0,055

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:
Číslo
1

2

3

4

Popis/Zdôvodnenie
Trh s nehnuteľnosťami
dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe
Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k
centru obce
časti obce nevhodné k bývaniu situované na okraji
obce
Súčasný technický stav nehnuteľností
nehnuteľnosť vyžaduje rozsiahlu opravu,
rekonštrukciu
Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti
stredná výroba a sklady bez výrazne negatívnych
vplyvov na okolie, susedstvo ciest I-IV tr. s
kamiónovou a nákladnou dopravou s pod.

Trieda

kPDI

Váha
vI

Výsledok
kPDI*vI

III.

0,550

13

7,15

IV.

0,303

30

9,09

IV.

0,303

8

2,42

IV.

0,303

7

2,12
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5
6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17
18
19
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Príslušenstvo nehnuteľnosti
bez dopadu na cenu nehnuteľnosti
Typ nehnuteľnosti
priaznivý typ - obchodný a prevádzkový objekt s
parkoviskom
Pracovné možnosti obyvateľstva - miera
nezamestnanosti
dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu
dopravy, nezamestnanosť do 10 %
Skladba obyvateľstva v mieste stavby
malá hustota obyvateľstva
Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám
orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a
čiastočne nevhodná
Konfigurácia terénu
rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do
5%
Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti
stavby
elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu,
kanalizácia do žumpy
Doprava v okolí nehnuteľnosti
železnica, autobus, miestna doprava, taxislužba,
letisko, lodná doprava a pod.
Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav.,
obchody, služby, kultúra)
krajský úrad, súd, banka, daňový úrad, vysoká škola,
nemocnica, divadlo, kompletná sieť obchodov a
služieb
Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby
žiadne prírodné útvary v bezprostrednom okolí
Kvalita životného prostredia v bezprostrednom
okolí stavby
zvýšená hlučnosť a prašnosť a ďalšie exhalácie, alebo
zápach
Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj,
vplyv na nehnut.
zlepšenie podmienok existencie stavby v dobe dlhšej
ako 5 rokov
Možnosti ďalšieho rozšírenia
rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu päťnásobok až
desaťnásobok súčasnej zástavby
Dosahovanie výnosu z nehnuteľností
nehnuteľnosti len čiastočne využiteľné na prenájom
Názor znalca
priemerná nehnuteľnosť
Spolu

III.

0,550

6

3,30

II.

1,100

10

11,00

II.

1,100

9

9,90

I.

1,650

6

9,90

III.

0,550

5

2,75

I.

1,650

6

9,90

III.

0,550

7

3,85

I.

1,650

7

11,55

I.

1,650

10

16,50

V.

0,055

8

0,44

IV.

0,303

9

2,73

II.

1,100

8

8,80

II.

1,100

7

7,70

IV.

0,303

4

1,21

III.

0,550

20

11,00

180

131,31

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB
Názov
Koeficient polohovej diferenciácie
Všeobecná hodnota

Výpočet
kPD = 131,31/ 180
VŠHS = TH * kPD = 123 153,30 € * 0,730

Hodnota
0,73
89 901,91 €
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III. ZÁVER
1. OTÁZKY ZADÁVATEĽA
Stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb nachádzajúcich sa na pozemkoch v katastrálnom území Valaliky,
v rámci projektu „ Strategické územie Valaliky“, vedené na liste vlastníctva číslo 3154 k.ú. Valaliky

2. ODPOVEDE NA OTÁZKY
Všeobecná hodnota nehnuteľností bola stanovená podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku a je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu 10.03.2022,
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.
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH bola použitá metóda polohovej diferenciácie.

a) Rekapitulácia všeobecnej hodnoty
Názov
Stavby
Budova ošipáreň bez č.s. na č.KN 1314
Všeobecná hodnota celkom

Všeobecná hodnota [€]
89 901,91
89 901,91

b) Súčet VŠH so zaokrúhlením
Všeobecná hodnota celkom

Všeobecná hodnota zaokrúhlene

89 901,91

89 900,00

slovom: Osemdesiatdeväťtisícdeväťsto Eur
Znalecký posudok vypracovala znalecká organizácia ZNALCI, s.r.o. pod vedením konateľa spoločnosti Ing.
Petra Dubovca. Vysvetlenie a doplnenie je oprávnený podať Ing. Peter Dubovec.

V Likavke dňa 21. marca 2022

Ing. Peter Dubovec
Osoba zodpovedná za výkon
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IV. PRÍLOHY
•
•
•
•
•

Objednávka
Výpis z listu vlastníctva č. 3154, k.ú. Valaliky vytvorený cez katastrálny portál
Informatívna kópia z katastrálnej mapy, k.ú. Valaliky vytvorená cez katastrálny portál
Pôdorys, rezy nehnuteľnosťou
Fotodokumentácia
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudok bol vypracovaný znaleckou organizáciou ZNALCI s.r.o. zapísanou v zozname znalcov,
tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor
Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností, Odhad hodnoty stavebných prác a pre
odbor Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov, evidenčné číslo znaleckej
organizácie je 900238.
Znalecký úkon je zapísaný v znaleckom denníku pod poradovým číslom 38/2022
Znalec si je vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.

Ing. Peter Dubovec
štatutárny orgán

