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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 Po�ná cesta bez pozemku na parc. 
reg. C KN 1300/2 a reg. E mp�. 456/5, 138, 139, 142, 143, 144, 146/1, 147, 
148/1, 148/2, 148/3, 149/1, 149/2, 149/3, 150, 151/8, 151/7, 264/2, 264/3, 
264/4, 164/5, 264/6, 264/8, 262, 263, 196 a 187 katastrálne územie Valaliky, 
okres Košice - okolie. 

2. Ú�el znaleckého posudku:
Prevod vlastníckeho práva k nehnute�nosti. 

3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný (rozhodujúci na zistenie 
stavebnotechnického stavu):
21.9.2022 

4. Dátum, ku ktorému sa nehnute�nos� alebo stavba ohodnocuje:
23.9.2022 

5. Podklady pre vypracovanie posudku:
5.1. Dodané zadávate�om:
1. Zmluva o predaji �asti podniku �. 1951/1998 zo d�a 1.7.1998 (�as�). 

5.2. Získané znalcom:
1. Kópia mapy ZBGIS katastrálne územie Valaliky, vyhotovená d�a 23.9.2022 cez 

katastrálny portál. 
2. Mapa Google Earth Pro. 
3. Dokumentácia zo zamerania skutkového stavu nehnute�ností 
4. 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  
7. a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute�nostiam (katastrálny zákon) 

v znení neskorších predpisov. 
8. Vyhláška Federálneho štatistického úradu �. 124/1980 Zb. o jednotnej kla-

sifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy. 
9. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky �. 128/2000 Z.z., 

ktorým sa vyhlasuje klasifikácia stavieb. 

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 
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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 dispo-
nibilných výnosov z využitia nehnute�nosti formou prenájmu, diskontovaných 
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 dife-
renciácie. 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. Porovnávacia metóda je vylú�ená 
pre nedostatok podkladov pre porovnávanie. 
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� cesty je vytvorený v zmysle ci-
tovanej metodiky. Koeficient cenovej úrovne je pod�a posledných známych šta-
tistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 2. štvr�rok 2022. 

b) Vlastnícke a eviden�né údaje :         
Stavba nie je evidovaná v katastri nehnute�ností. 

c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia:
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná d�a 21.9.2022. Zamera-
nie vykonané d�a 21.9.2022. Fotodokumentácia vyhotovená znalcom d�a 
21.9.2022. 

d) Porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej dokumentácie so zisteným 
skuto�ným stavom :
Projektová dokumentácia cesty, stavebné povolenie ani kolauda�né rozhodnutie 
neboli znalcovi predložené. Vek je zistený pod�a predloženej Zmluvy o predaji 
�asti podniku �. 1951/1998 zo d�a 1.7.1998. 

e) Porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra nehnute�ností so 
zisteným skuto�ným stavom :     
Stavba nie je evidovaná v katastri nehnute�ností. 

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

Po�ná cesta 

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

2.1 PRÍSLUŠENSTVO

2.1.1 Po�ná cesta

Po�ná cesta na parc. reg. C �. 1300/2 a reg. E �. 456/5, 138, 139, 142, 143, 
144, 146/1, 147, 148/1, 148/2, 148/3, 149/1, 149/2, 149/3, 150, 151/8, 151/7, 
264/2, 264/3, 264/4, 164/5, 264/6, 264/8, 262, 263, 196 a 187 katastrálne 
územie Valaliky. Pôvodne je cesta zhotovená z oba�ovanej štrkodrvy, v sú�as-
nosti je vä�šina povrchu rozdrobená s množstvom výtlkov. Celková d�žka cesty 
je od parc. reg. C �. 1310/18 na západnej strane po parc. reg. C �. 1420 na 
východnej strane 1856 m. Šírka cesty je pre výpo�et plochy stanovená ako 
aritmetický priemer 21 hodnôt, nameraných v pravidelných odstupoch. 
š = (3,70 + 3,70 + 3,50 + 5,90 + 3,20 + 3,50 + 4,20 + 4,70 + 4,20 + 6,30 + 
4,10 + 5,10 + 4,90 + 4,60 + 3,90 + 4,10 + 3,50 + 3,80 + 5,10 + 4,20 + 
4,60)/21 = 4,32 m.  
Cesta bola zhotovená v roku 1983, odborný odhad životnosti je 45 rokov. 

ZATRIEDENIE STAVBY

Kód JKSO: 822 2,5 Spevnené plochy  

Kód KS: 2112 Miestne komunikácie 

Kód KS2: 2111 Cestné komunikácie 

ROZPO�TOVÝ UKAZOVATE�

Kategória: 8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5) 

Bod: 8.6. Plochy s povrchom asfaltovým 

Položka: 8.6.b) Penetra�ný makadam hr. 100 mm 

Rozpo�tový ukazovate� za mernú jednotku:   248/30,1260 = 8,23 €/m2 ZP 

Po�et merných jednotiek:   1856,00*4,32 = 8017,92 m2 ZP 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 3,176 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

TECHNICKÝ STAV

Výpo�et opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odb. odhadom 

Názov Za�. užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%]

Po�ná cesta 1983 39 6 45 86,67 13,33

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov Výpo�et Hodnota [€]

Východisková 

hodnota

8017,92 m2 ZP * 8,23 €/m2 ZP * 3,176 * 

0,95
199 097,43

Technická hodnota 13,33 % z 199 097,43 € 26 539,69
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3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY 

a) Analýza polohy nehnute�ností:
Nehnute�nos� je situovaná mimo zastavaného územia obce Valaliky, západne od 
zastavaného územia obce medzi železni�nou tra�ou �. 169 Košice - Hidasnémety 
a cestou I. triedy Košice - Milhos�. 

b) Analýza využitia nehnute�ností:
Stavba má charakter po�nej cesty a využíva sa ako miestna komunikácia pre 
po�nohospodársku výrobu. 

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnute�ností:
Stavba nie je registrovaná v katastri nehnute�ností, situovaná je na 
pozemkoch iných osôb. 

3.1 STAVBY

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 

3.1.1.1  NEBYTOVÉ BUDOVY

2. Trh s nehnute�nos�ami - dopyt po nehnute�nostiach charakteru líniových 
stavieb je v lokalite v porovnaní s ponukou nižší. 

3. Poloha nehnute�nosti v danej obci - nehnute�nos� je situovaná mimo zasta-
vaného územia obce. 

4. Sú�asný technický nehnute�ností - stavba vyžaduje opravu. 
5. Prevládajúca zástavba v okolí nehnute�nosti - bez vplyvu na hodnotu. 
6. Príslušenstvo nehnute�nosti - bez vplyvu na hodnotu. 
7. Typ nehnute�nosti - líniová stavba. 
8. Pracovné možnosti obyvate�stva - miera nezamestnanosti - v okrese Košice 

okolie sú obmedzené pracovné možnosti, miera evidovanej nezamestnanosti v 

mesiaci 8/2022 bola 10,25 %. 

9. Skladba obyvate�stva v mieste stavby - hustota osídlenia je v lokalite 
malá, v okolí nie sú konfliktné skupiny obyvate�ov. 

10. Orientácia nehnute�nosti k svetovým stranám - bez vplyvu na hodnotu. 
11. Konfigurácia terénu - pozemok je rovinatý. 

12. Pripravenos� inžinierskych sieti v blízkosti stavby - možnos� napojenia na 
verejný rozvod el. energie. 

13. Doprava v okolí nehnute�nosti - dostupnos� verejnej autobusovej a želez-
ni�nej dopravy je do 2 km. 

14. Ob�ianska vybavenos� - dostupnos� ob�ianskej vybavenosti obce Valaliky je 
do 2 km. 

15. Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby - les, vodná nádrž, park 

sú vo vzdialenosti nad 1 km. 

16. Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí stavby - lokalita je 

bez nadmerného hluku, prašnosti a iných nežiaducich vplyvov. 

17. Možnosti zmeny v zástavbe, územný rozvoj, vplyv na nehnute�nos� - žiadne. 
18. Možnosti �alšieho rozšírenia - žiadne. 
19. Dosahovanie výnosu z nehnute�ností - nehnute�nos� len �iasto�ne využite�ná 

na prenájom. 

20. Názor znalca - priemerná nehnute�nos�. 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,4 
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Ur�enie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:
Trieda Výpo�et Hodnota

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,400 + 0,800) 1,200

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 0,800

III. trieda Priemerný koeficient 0,400

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy 0,220

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,400 - 0,360) 0,040

Výpo�et koeficientu polohovej diferenciácie:

�. Popis/Zdôvodnenie Trieda kPDI
Váha

vI

Výsledok

kPDI*vI

1
Trh s nehnute�nos�ami

IV. 0,220 13 2,86
dopyt v porovnaní s ponukou je nižší

2

Poloha nehnute�nosti v danej obci - 

vz�ah k centru obce
IV. 0,220 30 6,60

�asti obce nevhodné k bývaniu 

situované na okraji obce

3
Sú�asný technický stav nehnute�ností

III. 0,400 8 3,20
nehnute�nos� vyžaduje opravu

4

Prevládajúca zástavba  v okolí 

nehnute�nosti

III. 0,400 7 2,80�ahká výroba a služby, bez 

negatívnych vplyvov na okolie a bez 

zvláštnych požiadaviek na dopravu a 

skladovanie

5
Príslušenstvo nehnute�nosti

III. 0,400 6 2,40
bez dopadu na cenu nehnute�nosti

6

Typ nehnute�nosti

III. 0,400 10 4,00priemerný - obchodný a prevádzkový 

objekt bez parkoviska

7

Pracovné možnosti obyvate�stva - miera 

nezamestnanosti 
III. 0,400 9 3,60

obmedzené pracovné možnosti v mieste, 

nezamestnanos� do 15 %

8
Skladba obyvate�stva v mieste stavby

I. 1,200 6 7,20
malá hustota obyvate�stva

9

Orientácia nehnute�nosti k svetovým 

stranám
III. 0,400 5 2,00

orientácia hlavných miestností 

�iasto�ne vhodná a �iasto�ne nevhodná

10

Konfigurácia terénu

I. 1,200 6 7,20rovinatý, alebo mierne svahovitý 

pozemok o sklone do 5%
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11

Pripravenos� inžinierskych sietí v 

blízkosti stavby
IV. 0,220 7 1,54

elektrická prípojka, vlastný zdroj 

vody, kanalizácia do žumpy

12
Doprava v okolí nehnute�nosti

IV. 0,220 7 1,54
železnica, alebo autobus

13

Ob�ianska vybavenos� (úrady, školy, 

zdrav., obchody, služby, kultúra)

IV. 0,220 10 2,20obecný úrad, pošta, základná škola I. 
stupe�, lekár, zubár, reštaurácia, 
obchody s potravinami a priem. 
tovarom

14

Prírodná lokalita v bezprostrednom 

okolí stavby
IV. 0,220 8 1,76

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

15

Kvalita životného prostredia v 

bezprostrednom okolí stavby

I. 1,200 9 10,80bez akéhoko�vek poškodenia ovzdušia, 
vodných tokov, bez nadmernej 
hlu�nosti

16

Možnosti zmeny v zástavbe - územný 

rozvoj, vplyv na nehnut. III. 0,400 8 3,20

bez zmeny

17
Možnosti �alšieho rozšírenia

V. 0,040 7 0,28
žiadna  možnos� rozšírenia

18

Dosahovanie výnosu z nehnute�ností

IV. 0,220 4 0,88nehnute�nosti len �iasto�ne 
využite�né na prenájom

19
Názor znalca

III. 0,400 20 8,00
priemerná nehnute�nos�

Spolu 180 72,06

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB

Názov Výpo�et Hodnota

Koeficient polohovej 
diferenciácie

kPD = 72,06/ 180 0,4

Všeobecná hodnota
VŠHS = TH * kPD = 26 539,69 € 
* 0,400

10 615,88 €
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IV. PRÍLOHY
1. Objednávka �. 20220077 zo d�a 16.9.2022. 
2. Kópia mapy ZBGIS katastrálne územie Valaliky, vyhotovená d�a 23.9.2022 cez 

katastrálny portál. 

3. Mapa Google Earth Pro. 

4. Fotodokumentácia 

5. Zmluva o predaji �asti podniku �. 1951/1998 zo d�a 1.7.1998 (�as�). 
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