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I. ÚVODNÁ ČASŤ 
 
1. Úloha znalca je stanoviť všeobecnú hodnotu nehnuteľností  zapísaných na LV č. 1 v k.ú. Zemné : 
-  rodinný dom súp.č. 350 na p.č. 768/2 
- pozemky p.KN C č. 768/1, 768/2, 768/3, 769 
v Obci Zemné na ulici Mlynská č.350 
 
2. Dátum vyžiadania posudku:  16.03.2017 
3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu):  16.03.2017 
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 28.04.2017 
 
5. Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť:  prevod práv k nehnuteľnosti 
 
6. Podklady na vypracovanie posudku :         
6.1 Dodané zadávateľom :   
- Objednávka  zo dňa 16.03.2017 
- Potvrdenie o veku stavieb v k.ú. Zemné vydala obec Zemné dňa 4.04.2017 
6.2 Získané znalcom :         
- Výpis z LV č. 1 - vytvorený cez katasterportál dňa 28.04.2017 
- Informatívna kópia z mapy- vytvorené cez katasterportál dňa 28.04.2017 
- Zameranie a zakreslenie skutkového stavu nehnuteľnosti 
- Fotodokumentácia 
 
7. Použitý právny predpis: 
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. 
 
8. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra:  
Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o 
znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov. 
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov. 
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 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. 
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektová stavebných 
prác výrobnej povahy 
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb. 
Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita v EDIS, 
2001, ISBN 80-7100-827-3 s ohľadom na usmernenie vydané vzhľadom na zavedenia platobnej meny Euro zo dňa 
15.12.2008 a usmernenie k používaniu RU uvedených v Metodike výpočtu VŠH nehnuteľností a stavieb vydanej v Žiline 
vydané dňa 05.02.2010. 
 
9. Osobitné požiadavky objednávateľa:  Neboli vznesené. 
 

II. POSUDOK 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
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a) Výber použitej metódy: 
Príloha č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. 
Použitá je metóda polohovej diferenciácie. Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie je 
možné, pretože stavba nie je schopná dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať 
kombináciu. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená z dôvodu nedostatku podkladov pre 
danú lokalitu a typ stavby.  
Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v Metodike výpočtu 
všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Rozpočtový ukazovateľ rodinného domu je 
vytvorený po podlažiach v zmysle citovanej metodiky s tým, že pri tvorbe je zohľadnený koeficient konštrukcie, 
vybavenia, zastavanej plochy a výšky podlaží. Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych štatistických 
údajov vydaných ŠU SR platných pre 4.štvrťrok 2016. 
 
b) Vlastnícke a evidenčné údaje :         

 LIST VLASTNÍCTVA č.1  katastr.územie Zemné 
A. Majetková podstata:    
Parcely registra ,,C" evidované na katastrálnej mape        Spôsob využitia pozemku  umiest. pozemku 
parc.č.768/1  zastavané plochy a nádvoria o výmere  882m

2  
18    1 

parc.č.768/2  zastavané plochy a nádvoria o výmere  244m
2
  15    1 

parc.č.768/3  zastavané plochy a nádvoria o výmere   11m
2  

17    1 
parc.č.769   záhrady o výmere  203m

2
    4    1 

Legenda : príslušnosť k ZUO ,1-  predmetné pozemky sú v zastavanom území obce 
Spôsob využitia pozemku-  
4- pozemok prevažne  v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie... 
a iné poľnohosp. plodiny 
15- pozemok na ktorom je postavená bytová budova označená súp.č. 
17- pozemok na ktorom je postavená budova bez označenia súp.číslom 
18- pozemok na ktorom je dvor 
Stavby :  
Rodinný dom súp.č. 350 na parcele č.768/2                   
B. Vlastníci: 
Obec Zemné IČO 309371 
C. Ťarchy:   bez zápisu 
Iné údaje: bez zápisu  
  
c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia: 
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením , zameranie  a fotodokumentácia súčasného stavu vyhotovená 
znalcom dňa 16.03.2017 za účasti  zástupcu majiteľa  p. Ing. Beatrica Dömeová.  
 
d) Porovnanie technickej dokumentácie ( súlad projektovej dokumentácie a stavebnej dokumentácie) so zisteným 
skutočným stavom :    
Technická dokumentácia k predmetným  stavbám sa nezachovala .Skutkový stav bol zistený meraním a je zakreslený v 
prílohe znaleckého posudku. Vek  rodinného domu určujem na základe potvrdenia Obce Zemné: 
- rodinný dom  súp.č. 350 na p.č.768/2 bol postavený cca v r. 1930 a prístavba v r. 1957. 
 
e) Porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľností so zisteným skutočným stavom:   
Porovnaním skutočnosti s nákresom na katastrálnej mape som nezistila rozdiel. RD  a pozemky sú evidované v katastri 
na LV č. 1 v k.ú. Zemné.  
 
f) Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľností v súlade s dokladmi o vlastníctve: 
- rodinný dom súp.č. 350 na p.č. 768/2 
- vedľajšia stavba na p.č. 768/3 
- oplotenie  
- vonkajšie úpravy 
- pozemky p.č. 768/1,768/2,768/3,769 
 
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:  -- 
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2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY 

2.1 RODINNÉ DOMY 

2.1.1 Rodinný dom: Rodinný dom súp.č.350 na parcele č.768/2 
POPIS STAVBY 

Odhaduje sa hodnota samostatne stojaceho RD so valbovou strechou s jedným nadzemným podlažím, bez 
podpivničenia, postavený v r. cca 1930 , v r. 1957 bola uzatvorená veranda a boli pristavané dve izby, v rokoch 
neskorších bola oddelená kúpeľňa ( podľa použitého stavebného materiálu odhadujem na rok 1975).  Rodinný dom 
prešiel viacerými prestavbami a v rámci údržby a modernizácie boli prevedené stavebné úpravy. Na základe 
dispozičného riešenia usudzujem , že RD bol využívaný ako dvojgeneračný. 
 
Rodinný dom je založený na pálených tehlách a na betónových pásoch čiastočne s hydroizoláciou, murivo je miešané z 
pálených a nepálených tehál hr. 30- 60 cm , strop je drevený trámový so záklopom  a podhľadom. Strecha sedlového 
tvaru väznicovej nosnej sústavy. Krytina  pálené škridle, klampiarske konštrukcie ako zvody a žľaby a okenné 
parapetné dosky sú z pozinkovaného plechu. Okná sú drevené otváravé von a dnu  , v prístavbe sú drevené dvojité s 
dreveným ostením , na verande sú oceľové jednoduché oceľové zasklenené.  Dvere sú rámové s výplňou v drevených 
zárubniach , na kúpeľni plné hladké v oceľovej zárubni , na verande oceľové plné.  Podlahy v miestnostiach sú drevené 
palubovky  čiastočne pokryté linoleumom, na verande  je liate terazzo v kúpeľni sú keramické dlaždice.  Omietka 
vnútorná vápenná hladká , vonkajšia omietka je škrabaný brizolit  a keramický obklad sokla, v zadnej časti  striekaný 
brizolit.  Vykurovanie je ústredné plynovým kotlom  umiestneným v kuchyni 2, ohrievacie telesá sú rebrové . 
Vykurovanie v zadnej časti je možné kotlom na TP resp. lokálne plynovými kachľami alebo kachľami na TP.   Vstup na 
povalu dreveným rebríkom. 
Na pozemok je privedená obecná voda, elektrina a zemný plyn, kanalizácia je riešená do vlastnej žumpy . 
Dispozičné riešenie  :  izby, 2x kuchyňa, 2x špajza, veranda, vstup na povalu , čierna kuchyňa , sklady 
- kúpeľňa - vaňa oceľová s keramickým obkladom čela, umývadlo , el. zásobník TUV, keramický obklad stien, 
vodovodné batérie sú obyčajné 
- záchod - záchodová misa splachovacia so zadnou nádržou vody 
- čierna kuchyňa - kotol na TP , vodomer, plynové kachle, umývadlo a keramický obklad steny 
- kuchyňa 2 - plynový kotol 
Technický stav:  ku dňu obhliadky rodinný dom viac rokov nie je obývaný,  menej udržiavaný. Strop nad komorou je 
Murivo je mokré vplyvom zemskej vlhkosti a zanedbaného odvodu vody zo zvodu, vnútorná a vonkajšia omietka je 
poškodená, steny sú popraskané. Rímsy v zadnej časti sú zhnité, strešné latovanie opotrebované.  
Stavba si vyžaduje rozsiahlu opravu. 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

JKSO: 803 6 Domy rodinné jednobytové 
KS: 111 0 Jednobytové budovy 
 

MERNÉ JEDNOTKY 

 

Podlažie Začiatok 
užívania 

Výpočet zastavanej plochy ZP [m
2
] kZP 

1. NP 1930 25*6,0 150  

1. NP 1957 10,5*5,0+2,5*7,0+3*2,0+2,5*3,0+(3*
2/2) 

86,5  

Spolu 1. NP   236,5 120/236,5=0,507 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m
2
 ZP podľa zásad uvedených v použitom 

katalógu. 
 

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 
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Bod Položka Hodnota 

2 Základy  

 2.1.a betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou 960 

3 Podmurovka  

 3.1.b nepodpivničené - priem. výška do 50 cm - omietaná, škárované tehlové murivo 380 

4 Murivo  

 4.2.c murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 40 do 
50cm 

940 

5 Deliace konštrukcie  

 5.1 tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) 160 

6 Vnútorné omietky  

 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené 400 

7 Stropy  

 7.1.b s rovným podhľadom drevené trámové 760 

8 Krovy  

 8.2 väznicové valbové, stanové 625 

10 Krytiny strechy na krove  

 10.2.b pálené a betónové škridlové ostatné ťažké (vlnovky, TRF, TRH, TRP), obyčajné 
dvojdrážkové 

670 

12 Klampiarske konštrukcie strechy  

 12.2.b z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty 55 

13 Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...)  

 13.2 z pozinkovaného plechu 20 

14 Fasádne omietky  

 14.1.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok  nad 2/3 65 

 14.3.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok  nad 1/3 do 1/2 30 

 14.1.b vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit  nad 2/3 55 

 14.3.b vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit  nad 1/3 do 1/2 25 

15 Obklady fasád  

 15.4.e obklady keramické, obklady drevom  do 1/3 90 

16 Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice  

 16.8 mäkké drevo bez podstupníc 185 

17 Dvere  

 17.4 rámové s výplňou 515 

18 Okná  

 18.3 dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením 340 

22 Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)  

 22.8 palubovky, dosky, xylolit 185 

23 Dlažby a podlahy ost. miestností  

 23.4 liate terazzo, lepené povlakové podlahy 95 

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)  

 25.1 svetelná, motorická 280 

30 Rozvod vody  

 30.1.a z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja 55 

31 Inštalácia plynu  

 31.1 rozvod svietiplynu alebo zemného plynu 35 

 Spolu 6925 
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Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 
 

33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika  

 33.2 plastové a azbestocementové potrubie (1 ks) 10 

34 Zdroj teplej vody  

 34.1 zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním 
(1 ks) 

65 

35 Zdroj vykurovania  

 35.1.a kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo 
výmenníková stanica tepla (1 ks) 

155 

 35.1.b kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá (1 ks) 90 

37 Vnútorné vybavenie  

 37.2 vaňa oceľová smaltovaná (1 ks) 30 

 37.5 umývadlo (2 ks) 20 

38 Vodovodné batérie  

 38.4 ostatné (3 ks) 45 

39 Záchod  

 39.3 splachovací bez umývadla (1 ks) 25 

40 Vnútorné obklady  

 40.1 prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky (1 ks) 55 

 40.4 vane (1 ks) 15 

 40.7 kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) (3 ks) 45 

45 Elektrický rozvádzač  

 45.2 s poistkami (1 ks) 145 

 Spolu 700 

 
Hodnota RU na m

2
 zastavanej plochy podlažia: 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,320 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

Podlažie Výpočet RU na m
2
 ZP Hodnota RU [€/m

2
] 

1. NP (6925 + 700 * 0,507)/30,1260 241,65 

 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

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

1. NP 1930 87 13 100 87,00 13,00 

1. NP - prístavba 1957 60 13 73 82,19 17,81 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

1. NP z roku 1930   

Východisková hodnota 241,65 €/m
2
*150,00 m

2
*2,320*0,95 79 889,49 

Technická hodnota 13,00% z 79 889,49 10 385,63 

1. NP - prístavba z roku 
1957 

  

Východisková hodnota 241,65 €/m
2
*86,50 m

2
*2,320*0,95 46 069,61 

Technická hodnota 17,81% z 46 069,61 8 205,00 
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VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 

 

Podlažie Východisková hodnota [€] Technická hodnota [€] 

1. nadzemné podlažie 125 959,10 18 590,63 

Spolu 125 959,10 18 590,63 

 

2.2 DROBNÉ STAVBY 

2.2.1 Drobná stavba: Vchod do podzemnej pivnice 
POPIS STAVBY 

Samostatne stojaca stavba vo dvore RD. Murivo z pórobetónových kvádrov a PP tehly , omietka čiastočná . Strop 
drevený trámčekový , krytina plechová.  
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

JKSO: 815 Objekty pozemné zvláštne 
KS1: 127 1 Nebytové poľnohospodárske budovy 
KS 2: 127 4 Ostatné budovy, inde neklasifikované 
 

MERNÉ JEDNOTKY 

 

Podlažie Začiatok 
užívania 

Výpočet zastavanej plochy ZP [m
2
] kZP 

1. NP 1975 3,0*3,5 10,5 18/10,5=1,714 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m
2
 ZP podľa zásad uvedených v použitom 

katalógu. 
 

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 

 

Bod Položka Hodnota 

2 Základy a podmurovka  

 2.3 bez podmurovky, iba základové pásy 615 

3 Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)  

 3.2.b murované z pórobetónu (Siporex, Ytong, Ypor, Hebel...) hrúbky nad 15 do 30 cm 1255 

4 Stropy  

 4.3 trámčekové bez podhľadu 205 

7 Krytina na plochých strechách  

 7.1.c plechová pozinkovaná 370 

9 Vonkajšia úprava povrchov  

 9.3 vápenná hladká omietka, škárované murivo 240 

12 Dvere  

 12.6 oceľové alebo drevené zvlakové 105 

13 Okná  

 13.6 jednoduché drevené alebo oceľové 65 

14 Podlahy  

 14.6 hrubé betónové, tehlová dlažba 145 

 Spolu 3000 
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Hodnota RU na m
2
 zastavanej plochy podlažia: 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,320 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 

Podlažie Výpočet RU na m
2
 ZP Hodnota RU [€/m

2
] 

1. NP (3000 + 0 * 1,714)/30,1260 99,58 

 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

1. NP 1975 42 18 60 70,00 30,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 99,58 €/m
2
*10,50 m

2
*2,320*0,95 2 304,48 

Technická hodnota 30,00% z 2 304,48 691,34 

2.3 PLOTY 

2.3.1 Plot: Oplotenie uličné 
Základy okolo oceľových stĺpov z monolitického betónu. Výplň plota sú plechové tabule na oceľových stĺpoch.  

ZATRIEDENIE STAVBY 

JKSO: 815 2 Oplotenie 
KS: 2ex Inžinierske stavby 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 

Pol. 
č. 

Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 

1. Základy vrátane zemných prác:    

   z kameňa a betónu 24,00m 700 23,24 €/m 

2. Podmurovka:    

   betónová monolitická alebo prefabrikovaná 24,00m 926 30,74 €/m 

 Spolu:   53,98 €/m 

3. Výplň plotu:    

   z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v 
ráme 

28,80m
2
 435 14,44 €/m 

5. Plotové vrátka:    

   a) plechové plné 1 ks  4050 134,44 €/ks 

 
Dĺžka plotu:    24 m 
Pohľadová plocha výplne:    24*1,2 = 28,80 m

2
 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   kCU = 2,320 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 0,95 
 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
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Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

Oplotenie uličné 1957 60 5 65 92,31 7,69 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 
(24,00m * 53,98 €/m + 28,80m

2
 * 14,44 €/m

2
 + 1ks * 134,44 

€/ks) * 2,320 * 0,95 
4 068,21 

Technická hodnota 7,69 % z 4 068,21 € 312,85 

2.3.2 Plot: Oplotenie betónové 
Základy betónové , výplň murovaná z PP tehál, stena omietnutá vápennou omietkou. 

ZATRIEDENIE STAVBY 

JKSO: 815 2 Oplotenie 
KS: 2ex Inžinierske stavby 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 

Pol. 
č. 

Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 

1. Základy vrátane zemných prác:    

   z kameňa a betónu 48,00m 700 23,24 €/m 

 Spolu:   23,24 €/m 

3. Výplň plotu:    

   z monolitického betónu 86,40m
2
 1380 45,81 €/m 

4. Plotové vráta:    

   a) plechové plné 1 ks  7435 246,80 €/ks 

 
Dĺžka plotu:    48 m 
Pohľadová plocha výplne:    48*1,8 = 86,40 m

2
 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   kCU = 2,320 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 0,95 
 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Oplotenie betónové 1957 60 20 80 75,00 25,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 
(48,00m * 23,24 €/m + 86,40m

2
 * 45,81 €/m

2
 + 1ks * 246,80 

€/ks) * 2,320 * 0,95 
11 725,95 

Technická hodnota 25,00 % z 11 725,95 € 2 931,49 

2.3.3 Plot: Oplotenie záhrady 
ZATRIEDENIE STAVBY 
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JKSO: 815 2 Oplotenie 
KS: 2ex Inžinierske stavby 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 

Pol. č. Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 

1. Základy vrátane zemných prác:    

   
okolo stĺpikov oceľových, betónových alebo 
drevených 

20,00m 170 5,64 €/m 

 Spolu:   5,64 €/m 

3. Výplň plotu:    

   
zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové 
stĺpiky 

36,00m
2
 380 12,61 €/m 

 
Dĺžka plotu:    20 m 
Pohľadová plocha výplne:    20*1,8 = 36,00 m

2
 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   kCU = 2,320 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 0,95 
 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Oplotenie záhrady 1957 60 5 65 92,31 7,69 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota (20,00m * 5,64 €/m + 36,00m
2
 * 12,61 €/m

2
) * 2,320 * 0,95 1 249,14 

Technická hodnota 7,69 % z 1 249,14 € 96,06 

 

2.4 PRÍSLUŠENSTVO 

2.4.1 Vonkajšia úprava: Plynová prípojka  
Plynová prípojka z rúr PE SDR 11 D 50 / DN 40 mm v hĺbke 80-90 cm pod terénom na pieskovom lôžku hr.200 mm 

ZATRIEDENIE STAVBY 

Kód JKSO: 827 5 Plynovod  
Kód KS: 2221 Miestne plynovody 
Kód KS2: 2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

Kategória: 5. Plynovod (JKSO 827 5) 
Bod: 5.1. Prípojka plynu DN 25 mm 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   425/30,1260 = 14,11 €/bm 
Počet merných jednotiek:   2,0 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,320 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
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Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

Plynová prípojka  1983 34 6 40 85,00 15,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 2 bm * 14,11 €/bm * 2,320 * 0,95 62,20 

Technická hodnota 15,00 % z 62,20 € 9,33 

 

2.4.2 Vonkajšia úprava: Vodovodná prípojka 
Potrubie z rúr oceľových DN 25. Potrubie  ukladané do výkopu hl. 1,2m pod terénom na pieskové lôžko hr.150mmm 

ZATRIEDENIE STAVBY 

Kód JKSO: 827 1 Vodovod  
Kód KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) 
Bod: 1.2. Vodovodné prípojky a rády oceľové potrubie 
Položka: 1.2.a) Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1780/30,1260 = 59,09 €/bm 
Počet merných jednotiek:   2,0 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,320 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Vodovodná prípojka 1975 42 8 50 84,00 16,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 2 bm * 59,09 €/bm * 2,320 * 0,95 260,47 

Technická hodnota 16,00 % z 260,47 € 41,68 

2.4.3 Vonkajšia úprava: Podzemná pivnica 
ZATRIEDENIE STAVBY 

Kód JKSO: 825 4 Podzemná pivnica  
Kód KS: 1271 Nebytové poľnohospodárske budovy 
Kód KS2: 1274 Ostatné budovy, inde neklasifikované 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

Kategória: 14. Podzemná pivnica (JKSO 825 4) 
Bod: 14.1. Maloplošné pivnice 
Položka: 14.1.a) Tehelná alebo kamenná klenbová 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   4210/30,1260 = 139,75 €/m3 vOP 
Počet merných jednotiek:   2,08*4,23*2,07 = 18,21 m

3
 vOP 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,320 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
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TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

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

Podzemná pivnica 1957 60 20 80 75,00 25,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 18,21 m
3
 vOP * 139,75 €/m3 vOP * 2,320 * 0,95 5 608,84 

Technická hodnota 25,00 % z 5 608,84 € 1 402,21 

 

2.5 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 

 

NÁZOV VÝCHODISKOVÁ 
HODNOTA [€] 

TECHNICKÁ HODNOTA 
[€] 

Rodinný dom súp.č.350 na parcele č.768/2 125 959,10 18 590,63 

Vchod do podzemnej pivnice 2 304,48 691,34 

Ploty   

Oplotenie uličné 4 068,21 312,85 

Oplotenie betónové 11 725,95 2 931,49 

Oplotenie záhrady 1 249,14 96,06 

Vonkajšie úpravy   

Plynová prípojka  62,20 9,33 

Vodovodná prípojka 260,47 41,68 

Podzemná pivnica 5 608,84 1 402,21 

Celkom: 151 238,39 24 075,59 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  

 
 Úzke centrum obce   poloha nehnuteľnosti 
a.) Analýza polohy nehnuteľností: 
Rodinný dom  sa nachádza v zastavanom rovinatom území obce Zemné, 15 km od okresného mesta Nové Zámky.   
Dom je postavený na rovinatom pozemku vedenom na LV č. 1 ako zastavané plochy v katastrálnom území Zemné. 
Zemné je obec  s počtom obyvateľov do 2201 ku dňu obhliadky . Dom je postavený v okrajovej časti obce , ktorá je  
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stavebne zrastená a v okolí sa nachádzajú prevažne rodinné domy. RD leží na križovatke dvoch štátnych ciest od smeru 
Komoča a od smeru Andovce. Vzdialenosť ( vzdušnou čiarou) od centra obce / kostol, obchod Jednota, Obecný úrad/. 
Vzdialenosť od centra obce cca 300 m , autobusovej zastávky cca 50m. 
V samotnom meste sa nachádza Obecný úrad, pošta, základné škola,  , materské škola , kultúrny dom,  ihriská,  
obchody a služby, zdravotnícka starostlivosť- zubár, obvodný lekári, detský lekár .Pracovné príležitosti obmedzené. 
Pozemok na ktorom sú nehnuteľnosti postavené je  so veľmi dobrou vybavenosťou , je možnosť napojenia na všetky 
ing, siete obce: vodovod , zemný plyn a elektrinu, ďalej je možnosť zavedenia káblovej televízie a telefónu. Kanalizácia 
v obci  je vybudovaná len čiastočne.  Vstup na pozemok je z chodníka komunikácie cez oceľové vráta a vrátka . Pred 
domom je predzáhradka. 
 
b.) Analýza využitia nehnuteľností: 
RD s využitím na rodinné bývanie.  
 
c.) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: 
V danej lokalite neboli zistené riziká , ktoré by vplývali na využitie nehnuteľnosti formou bývania po úplnej oprave a 
modernizácii.        

3.1 STAVBY 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

Zhodnotenie  stanovenej všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti vo vzťahu k dostupným 
informáciám z relevantného realitného trhu k 28.04.2017 ( www.topreality.sk) 

Ceny sú uvádzané s províziou realitných kancelárií. V cene nehnuteľnosti je kompletný právny servis, vypracovanie 
kúpnych zmlúv právnikom, náklady spojené s notárom a prepisom, úhrada vkladu na katastri. 
 

Libra trade .Ponúkame napredaj starší rodinný dom v Zemnom. V dome sa nachádzajú 3 izby kúpeľňa a kuchyňa. V dome sú 

pôvodné drevené palubovkové podlahy. Dom je čiastočne podpivničený, Zavedené inžinierske siete plyn elektrika 220-380V 

obecný vodovod. Odpadové vody sú riešené formou žumpy ale je možnosť napojenia na obecnú kanalizáciu. Kúrenie je 

ústredné na pevné palivo ale aj lokálne pomocou gamatiek. V zadnej časti sa nachádza letná kuchynka a dielňa.   Cena 19 000 

EUR. www.topreality.sk/id3968873 

B10 Vám ponúka na predaj RD v obci Zemné, len 12 km od okresného mesta Nové Zámky s pekným pozemkom a 

samostatnou prístavbou. Dom pozostáva z troch izieb, kuchyne, predsiene/chodby, kúpeľne, špajze a nezobytneného 

podkrovia. Súčasťou domu je elektrická, vodovodná a plynová prípojka. Vykurovanie je zabezpečené plynovým kotlom. V 

prípade záujmu môže byť súčasťou predaja aj časť vybavenia domu, po dohode. 

Dom je v slušnom pôvodnom stave o výmere 85 m2. K domu patrí samostatná hospodárska budova (49m2) - dispozične 

riešená ako dva samostatné skladové priestory, letná kuchyňa a malá špajza. K domu patrí pozemok o výmere 800 m2, 

využívaný z časti ako zeleninová záhrada a z časti okrasná záhrada .   

Výhody: tiché prostredie, dom vhodný na bývanie alebo na rekreačné využitie/nachádza sa neďaleko rieky Váh, obec má plnú 

občiansku vybavenosť,  výhodná cena a nízke náklady na bývanie.  Cena 24 000 EUR www.topreality.sk/id5126480 

 TOP lacné byty V tichej lokalite obce Zemné je na predaj 3 izbový rodinný dom + kúpeľňa, kuchyňa. Pozemok 1156m2 

.Súčasťou domu je aj veľká komora z ktorej je možnosť vytvoriť ďalšiu izbu. Vykurovanie je gamatkami ale je zavedené aj 

ústredné kúrenie na tuhé palivo. Ma pozemku je vŕtaná studňa. Zavedená je elektrina, plyn, voda. Odpadová voda je riešená 

žumpou. V prípade núdze nie je potrebná ani rekonštrukcia.  Cena 28 000 EUR  www.topreality.sk/id5836382 

REAL SCHOP . predaj 4 izbový rodinný dom (110m2) v obci Zemné na Kaplnskej ulici. Dom je v pôvodnom stave, vyžaduje 

rekonštrukciu. Veľký pozemok o výmere 2547m2. Inžinierske siete odpojené.  Cena 12 000 EUR  www.topreality.sk/id5654812 

A-Z reality . Ponúkame Vám na predaj rodinný dom v Zemnom. V dome sa nachádzajú 2 miestnosti, kúpeľňa s toaletou, malá 

komora, zavedené ústredné kúrenie s kotlom. Za domom je ešte jedna malá miestnosť-komora. Nehnuteľnosť je v pôvodnom 

stave, je nutná rekonštrukcia ale pozemok 1280m2 je na dobrom mieste. Cena 13 000 € www.topreality.sk/id4927447 

3.1.1.1 STAVBY NA BÝVANIE 

 
 
 

http://www.topreality.sk/id3968873
http://www.topreality.sk/id5126480
http://www.topreality.sk/id5836382
http://www.topreality.sk/id5654812
http://www.topreality.sk/id4927447
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 Pri posudzovaní vplyvov na všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti som vychádzala z údajov uvedených v analýze polohy 

nehnuteľnosti, č.3.a.) 
Priemerný koeficient predajnosti stanovujem ako hodnotu 0,3 z intervalu 0,2-0,3podľa tabuľky uvedenej v metodike 
USI Žilina vzhľadom blízkosť okresného mesta Nové Zámky,  koeficient polohovej diferenciácie v danom prípade 
objektívne vystihuje pomer medzi technickou hodnotou hodnotenej stavby a dosahovanými všeobecnými hodnotami 
porovnateľných nehnuteľností v danom čase a mieste. 
Zdôvodnenie jednotlivých faktorov a ich hodnotenie je uvedené v tabuľke. 
 
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,3 
 
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,300 + 0,600) 0,900 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 0,600 

III. trieda Priemerný koeficient 0,300 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,165 

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,300 - 0,270) 0,030 

 
Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:  
 

Čísl
o 

Popis/Zdôvodnenie Trieda kPDI Váha 
vI 

Výsledok 
kPDI*vI 

1 Trh s nehnuteľnosťami     

 dopyt v porovnaní s ponukou je nižší IV. 0,165 13 2,15 

2 Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce     

 časti obce vhodné k bývaniu situované na okraji obce III. 0,300 30 9,00 

3 Súčasný technický stav nehnuteľností     

 nehnuteľnosť vyžaduje rozsiahlu opravu, rekonštrukciu IV. 0,165 8 1,32 

4 Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti     

 objekty administratívnej, občianskej vybavenosti a služieb, 
bez zázemia, parkov s obmedzeným prístupom a pod. 

II. 0,600 7 4,20 

5 Príslušenstvo nehnuteľnosti     

 bez dopadu na cenu nehnuteľnosti III. 0,300 6 1,80 

6 Typ nehnuteľnosti     

 veľmi priaznivý - samostatne stojaci dom v záhrade, s 
dvorom, predzáhradkou, záhradou a ďalším zázemím, s 
výborným dispozičným riešením. 

I. 0,900 10 9,00 

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti           

 obmedzené pracovné možnosti v mieste, nezamestnanosť 
do 15 % 

III. 0,300 9 2,70 

8 Skladba obyvateľstva v mieste stavby     

 priemerná hustota obyvateľstva II. 0,600 6 3,60 

9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám     

 orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a 
čiastočne nevhodná 

III. 0,300 5 1,50 

10 Konfigurácia terénu     

 rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% I. 0,900 6 5,40 

11 Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby     

 elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia do 
žumpy 

III. 0,300 7 2,10 



15 

 

12 Doprava v okolí nehnuteľnosti     

 železnica, alebo autobus IV. 0,165 7 1,16 

13 Obč. vybav.(úrady,škol.,zdrav.,obchody,služby,kultúra)     

 obecný úrad, pošta, základná škola, zdravotné stredisko, 
kultúrne zariadenie, základná obchodná sieť a základné 
služby 

III. 0,300 10 3,00 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby     

 les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m III. 0,300 8 2,40 

15 Kvalita život. prostr. v bezprostrednom okolí stavby     

 zvýšená hlučnosť a prašnosť od intenzívnej dopravy III. 0,300 9 2,70 

16 Možnosti zmeny v zástavbe-územ.rozvoj,vplyv na nehnut.     

 bez zmeny III. 0,300 8 2,40 

17 Možnosti ďalšieho rozšírenia     

 rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu trojnásobok až 
päťnásobok súčasnej zástavby 

III. 0,300 7 2,10 

18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností     

 nehnuteľnosti bez výnosu V. 0,030 4 0,12 

19 Názor znalca     

 priemerná nehnuteľnosť III. 0,300 20 6,00 

 Spolu   180 62,64 

 
 

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 

 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 62,64/ 180 0,348 

Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kPD = 24 075,59 € * 0,348 8 378,31 € 

 

3.2 POZEMKY 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

Zhodnotenie  stanovenej všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti vo vzťahu k dostupným 
informáciám z relevantného realitného trhu k 28.04.2017 ( www.topreality.sk) 

Ceny sú uvádzané s províziou realitných kancelárií. V cene nehnuteľnosti je kompletný právny servis, vypracovanie 
kúpnych zmlúv právnikom, náklady spojené s notárom a prepisom, úhrada vkladu na katastri. 
 

TOP lacné byty. Ponúkam na predaj stavebný pozemok v obci Zemné o celkovej výmere 1122 m2. Na pozemku momentálne je 

postavená stavba, ktorú nie je dobrá investícia rekonštruovať.  

Momentálne v rodinnom dome je elektrina, mestská voda, plyn a je možnosť napojenia sa aj na verejnú kanalizáciu. Pozemok 

sa nachádza blízko centra obce. Cena 17,82 EUR/m2  www.topreality.sk/id5587470 

3.2.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 
Pri posudzovaní vplyvov na všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti som vychádzala z údajov uvedených v analýze polohy 
nehnuteľnosti, č.3.a.) 
Zdôvodnenie jednotlivých faktorov a ich hodnotenie je uvedené v tabuľke. 

2.1.1.1 Identifikácia pozemku:  LV č.1 
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Parcela Druh pozemku Vzorec Spolu výmera 
[m

2
] 

Podiel Výmera 
[m

2
] 

768/1 zastavané plochy a nádvoria 882 882,00 1/1 882,00 

768/2 zastavané plochy a nádvoria 244 244,00 1/1 244,00 

768/3 zastavané plochy a nádvoria 11 11,00 1/1 11,00 

769 záhrada 203 203,00 1/1 203,00 

Spolu 
výmera   

    1 340,00 

 
Obec:     Zemné 
Východisková hodnota:  VHMJ = 3,32 €/m

2
 

Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie Hodnota 
koeficient

u 

kS 
koeficient všeobecnej 

situácie 

3. stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov,  0,80 

kV 
koeficient intenzity 

využitia 

3. rodinné domy so štandardným vybavením,  1,00 

kD 
koeficient dopravných 

vzťahov 

4. pozemky v tesnej blízkosti prostriedku hromadnej dopravy s dobrou 
úpravou ciest, cesta vlastným autom do centra (10 min), územie mesta 

1,00 

kP 
koeficient obchodnej a 

priemyselnej polohy 

3. obytná poloha 1,20 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

3. dobrá vybavenosť (napríklad: miestne rozvody vody, elektriny, 
zemného plynu) 

1,30 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 

2. pozemky určené územným plánom na vyššie využitie, než na aké slúžia 
v súčasnosti (napríklad nezastavané stavebné pozemky, zmena funkcie 
zóny sídla a pod.) 

1,20 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 

1. nevyskytuje sa 1,00 

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 0,80 * 1,00 * 1,00 * 1,20 * 1,30 * 1,20 * 
1,00 

1,4976 

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 3,32 €/m
2
 * 1,4976 4,97 €/m

2
 

Všeobecná hodnota pozemku VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 1 340,00 m
2
 * 4,97 

€/m
2
 

6 659,80 € 

 

VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH 

Názov Všeobecná hodnota 
pozemku v celosti [€] 

parcela č. 768/1 4 383,54 

parcela č. 768/2 1 212,68 

parcela č. 768/3 54,67 

parcela č. 769 1 008,91 

Spolu 6 659,80 
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III. ZÁVER 
Úloha znalca je stanoviť všeobecnú hodnotu nehnuteľností  zapísaných na LV č. 1 v k.ú. Zemné : 
-  rodinný dom súp.č. 350 na p.č. 768/2 
- pozemky p.KN C č. 768/1, 768/2, 768/3, 769 
v Obci Zemné na ulici Mlynská č.350 
 
Všeobecná hodnota ( VŠH) je výsledná objektizovaná hodnota nehnuteľnosti a stavieb , ktorá je znaleckým odhadom 
ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ocenenia , 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 stavieb bola použitá metóda polohovej difer. 
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej difer. 

 

REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY 
nehnuteľností a stavieb podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 

neskorších predpisov: 
 

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby  

Rodinný dom súp.č.350 na parcele č.768/2 6 469,54 

Vchod do podzemnej pivnice 240,59 

Ploty  

Oplotenie uličné 108,87 

Oplotenie betónové 1 020,16 

Oplotenie záhrady 33,43 

Vonkajšie úpravy  

Plynová prípojka  3,25 

Vodovodná prípojka 14,50 

Podzemná pivnica 487,97 

Spolu stavby 8 378,31 

Pozemky  

 LV č.1 - parc. č. 768/1 (882  m
2
) 4 383,54 

 LV č.1 - parc. č. 768/2 (244  m
2
) 1 212,68 

 LV č.1 - parc. č. 768/3 (11  m
2
) 54,67 

 LV č.1 - parc. č. 769 (203  m
2
) 1 008,91 

Spolu pozemky (1 340,00 m
2
) 6 659,80 

Spolu VŠH  15 038,11 

Zaokrúhlená VŠH spolu  15 000,00 

 
Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu:  15 000,00 € 
Slovom: Pätnásťtisíc Eur 
 
 
 
V Nových Zámkoch   dňa 28.4.2017 Ing. Hlavičková Gertrúda 
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IV. PRÍLOHY 
 
- Výpis z LV č. 1 - vytvorený cez katasterportál dňa 28.04.2017- strana č. 19,20,21,22 
- Informatívna kópia z mapy- vytvorené cez katasterportál dňa 28.04.2017- strana č.23 
- Potvrdenie o veku stavieb v k.ú. Zemné vydala obec Zemné dňa 4.04.2017- strana č.24 
- Zakreslenie skutkového stavu nehnuteľnosti- rozmerový náčrt- strana č. strana č.25 
- Fotodokumentácia strana č.26,27 
- Objednávka  zo dňa 16.03.2017- strana č.28 
 



19 

 

V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
  
 
 
 
Znalecký posudok som vypracovala  ako znalkyňa zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov ,ktorý vedie 
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky  pre odbor: 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie: 37 01 00 Pozemné 
stavby, 
37 09 01 Projektovanie v stavebníctve , 37 10 02  Odhad hodnoty nehnuteľností 
evidenčné číslo znalca: 911102 
 
Znalecký posudok je v denníku zapísaný pod č. 42/2017 
 
                                                                               ...................................................................................... 
        podpis znalca 
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