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I. ÚVOD
1. Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania:
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v zmysle Prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v platnom znení:
Byt č. 3, BD s. č. 1025, ul. Iľjušinova č. 8, okres Bratislava V, obec BA-m.č. PETRŽALKA, k. ú.
Petržalka, na LV č. 2635,
Všeobecná hodnota vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného bývania a užívania v prospech:
Mgr. Peter Puškár r. Puškár ( 11.7.1975) podľa V 5793/2008 zo dňa 19.3.2008.
V zmysle objednávky znaleckého posudku č. DR013/2019, zo dňa 01.06.2021.
2. Účel znaleckého posudku: Výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby.
3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný: ku dňu obhliadky 24.06.2021
(rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu)
Stavebno technický stav predmetu posúdenia (najmä interiéru bytu a časti interiéru bytového domu) je
znalcom v podstatnej miere preskúmateľný len z poskytnutých podkladov dodaných zadávateľom znaleckého
posudku, ako je pôdorys a výmera predmetného bytu. Stavebno technický popis ďalej vychádza zo
spomenutých dostupných podkladov zadávateľom, vykonanej miestnej obhliadky (voľne dostupný exteriér a časť
interiéru bytového domu) a skúseností znalca, pri ohodnocovaní podobných nehnuteľností, keďže predmet
posúdenia nebol k obhliadke sprístupnený.
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: ku dňu obhliadky 24.06.2021
5. Podklady na vypracovanie posudku:
a) Podklady dodané zadávateľom:
x Objednávka znaleckého posudku č. DR013/2019, zo dňa 01.06.2021
x Doplnenie objednávky znaleckého posudku č. DR013/2019, zo dňa 25.06.2021
x Pôdorysný nákres bytu č. 3
x Výmery bytov
x Potvrdenie o veku bytového domu, zo dňa 07.01.2020
b) Podklady získané znalcom:
x Obhliadka predmetu posúdenia (voľne dostupný exteriér a časť interiéru bytového domu) a priľahlého
okolia, dňa 24.06.2021
x Výpis z listu vlastníctva č. 2635, www.katasterportal.sk, zo dňa 24.06.2021
x Mapa zbgis.skgeodesy.sk, zo dňa 24.06.2021
x Realitné ponuky, www.reality.sk, 26.06.2021
x Fotodokumentácia predmetu posúdenia (voľne dostupný exteriér a časť interiéru bytového domu)
a priľahlého okolia, zo dňa 24.06.2021
6. Použité právne predpisy a literatúra:
x Zákon NR SR č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. www.slov-lex.sk
x Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), v znení neskorších predpisov.
x Zákon FZ ČSSR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení
neskorších predpisov.
x Zákon NR SR č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o
notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
x Vyhláška MS SR 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.
x Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, príloha č. 3, v znení
neskorších predpisov.
x Vyhláška MS SR č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre
znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, v znení neskorších predpisov.
x Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a
iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), v znení neskorších predpisov.
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x
x
x
x
x
x

Vyhláška Štatistického úradu SR č. 323/2010 Z. z., ktorým sa ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia
stavieb, v znení neskorších predpisov.
STN 73 4301 – Bytové budovy; STN 73 4305 – Zariaditeľnosť bytov. www.sutn.sk
Ilavský, M. – Nič, M. – Majdúch, D.: OHODNOCOVANIE NEHNUTEĽNOSTÍ, vydavateľstvo
MIpress, Bratislava 2012, ISBN 978-80-971021-0-4.
Kolektív autorov: ZBORNÍK PREDNÁŠOK ZO SEMINÁRA. Žilinská univerzita v Žiline v ÚSI Žilina
december 2010. ISBN 978-80-554-0285-7.
Vyparina, M. a kol.: Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, vydala Žilinská
univerzita 2001, ISBN 80-7100-827-3. www.usi.sk
www.daves.sk,
brix.znalec.sk,
www.akebyty.sk,
www.skgeodesy.sk,
www.mapa.zoznam.sk,
www.google.sk/maps, www.reality.sk, www.nehnutelnosti.sk, www.e-obce.sk

7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov:
Výber použitej metódy:
Pri ohodnotení boli použité metodické postupy uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v platnom znení.
Definície 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 ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.
Výsledkom stanovenia je všeobecná hodnota na úrovni s daňou z pridanej hodnoty.
Východisková hodnota stavieb (VH): Východisková hodnota je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možno
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.
Na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb sa v znaleckej praxi používajú metódy:
x Metóda porovnávania
x Kombinovaná metóda (len stavby schopné dosahovať výnos formou prenájmu)
x Metóda polohovej diferenciácie
Metóda polohovej diferenciácie vychádza zo základného vzťahu:
VŠHS = TH * kPD [€],
kde:
TH
– technická hodnota stavieb na úrovni bez DPH,
– koeficient polohovej diferenciácie, ktorý vyjadruje pomer medzi technickou hodnotou
kPD
a všeobecnou hodnotou (na úrovni s DPH)
Na určenie koeficientu polohovej diferenciácie boli použité metodické postupy obsiahnuté v metodike USI.
Princíp je založený na určení hodnoty priemerného koeficientu predajnosti v nadväznosti na lokalitu a druh
nehnuteľností, 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 (zatriedením do kvalitatívnych tried) objektivizovaná priemerná hodnota koeficientu
polohovej diferenciácie na výslednú, platnú pre konkrétnu hodnotenú nehnuteľnosť. Pri objektivizácii má každé
polohové kritérium určený svoj vplyv na hodnotu (váhu).
Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa v znaleckej praxi používajú metódy:
x Metóda porovnávania
x Výnosová metóda (len pozemky schopné dosahovať výnos)
x Metóda polohovej diferenciácie
Metóda polohovej diferenciácie pre pozemky vychádza zo základného vzťahu:
VŠHPOZ = M * (VHMJ * kPD) [€],
kde
M
- počet merných jednotiek (výmera pozemku),
VHMJ - východisková hodnota na 1 m2 pozemku
- koeficient polohovej diferenciácie
kPD
Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb:
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Použité sú rozpočtové ukazovatele publikované v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb
(USI Žilina - ISBN 80-7100-827-3).
Východisková hodnota (VH) stavieb sa stanoví podľa základného vzťahu:
VH = M . (RU . kCU . kV . kZP . kVP . kK . kM ) [€],
kde:
VH východisková hodnota,
M–
počet merných jednotiek,
RU rozpočtový ukazovateľ podľa použitej metodiky v cenovej úrovni 4. štvrťroka 1996,
koeficient vyjadrujúci vývoj cien stavebných prác a materiálov medzi obdobím 4. štvrťroka
kCU 1996 a posledným známym termínom ohodnotenia. Podľa posledných známych štatistických
údajov vydaných ŠU SR pre 1. Q 2021 = 2,558,
zdroj: https://www.usi.sk/index.php/sk/blog/stavebnictvo,
kV koeficient vplyvu vybavenosti hodnoteného objektu,
koeficient vplyvu zastavanej plochy hodnotenej stavby,
kZP koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží hodnotenej stavby,
kVP koeficient konštrukčno-materiálovej charakteristiky,
kK koeficient vyjadrujúci územný vplyv, je stanovený na základe dopravnej vzdialenosti a polohy
kM
ohodnocovaných nehnuteľností – Bratislava V, k. ú. Petržalka = 1,05.
Pri stanovení východiskovej hodnoty sa poškodenie alebo nedokončenie stavby zohľadňuje percentuálnym
odhadom dokončenia jednotlivých konštrukcií a vybavení stavby.
Technická hodnota (TH) stavieb sa stanoví podľa základného vzťahu: TH=VH – HO alebo: TH=VH(TS/100) [€]
kde:
TH –
technická hodnota stavby [€],
VH – východisková hodnota stavby [€],
HO – hodnota zodpovedajúca výške opotrebenia stavby [€],
TS –
technický stav stavby [%].
Technický stav stavby (TS) – je percentuálne vyjadrenie okamžitého stavu stavby:
TS = 100 – O, kde O – opotrebenie stavby [%].
Všeobecná hodnota vecného bremena (VŠHVB) sa vypočíta v zmysle Prílohy č. 3 vyhl. č. 492/2004 Z. z. v znení
nesk. predpisov, bod F2., podľa základného vzťahu:

[€],
kde:
OZt je trvalo odčerpateľný zdroj [eur/rok], ktorý sa vypočíta ako rozdiel budúcich znížených odčerpateľných
zdrojov oproti bežným odčerpateľným zdrojom (napr. hodnota zvýšenia alebo zníženia ročnej nájomnej sadzby
vyplývajúca z vecného bremena a pod.),
n – časové obdobie trvania vecného bremena pri neobmedzenom trvaní platí: n=20rokov [rok],
k – úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnomtvare[%/100].
8. Osobitné požiadavky zadávateľa: Neboli vznesené.
II. POSUDOK
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
a) Výber použitej metódy:
Príloha č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Stanovenie
všeobecnej hodnoty porovnávaním nie je možné vykonávať, pretože pre daný typ nehnuteľností nemal znalec
k dispozícii jednoznačne identifikovateľné podklady pre porovnávanie. Z podkladov porovnateľných
nehnuteľností musia byť zrejme resp. preskúmateľné najmä 3 hlavné faktory porovnávania (ekonomické,
polohové a fyzické). Výnosová hodnota (kombinovaná metóda) nie je počítaná, nakoľko predmetom ohodnotenia
je nehnuteľnosť používaná na trvalé rodinné bývanie a nie je používaná na podnikanie. Metóda polohovej
diferenciácie bola zvolená ako najvhodnejšia pre stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, nakoľko je
znaleckým odhadom najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by táto mala dosiahnuť na trhu v
podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci konajú s patričnou
informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. Výpočet
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východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v Metodike výpočtu
všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a stavieb, ktorú vydala Žilinská univerzita v roku 2001. ISBN 80–7100–827-3.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu za nehnuteľnosť je stanovená analytickou (inverznou) metódou.
b) Vlastnícke a evidenčné údaje:
b1) List vlastníctva č. 2635:
Jedná sa o nehnuteľnosť zapísanú v Správe katastra pre hlavné mesto SR Bratislava, okres Bratislava V, obec
BA-m.č. PETRŽALKA, v katastrálnom území Petržalka, nasledovne:
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

ČASŤ C: ŤARCHY
Por. č.:
Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome podľa §.15 zák.182/93 Z.z., v znení zák.151/95
Z.z.
33 Vl.pod 33-Záložné právo na byt č.3,6.p.Iljušinova 8,podiel na spol.častiach a zariadeniach 2087/100000 v
prospech OTP Banka Slovensko a.s.IČO:31318916,podľa V 3769/05 zo dňa 20.7.2005
33 Vecné bremeno - právo doživotného bývania a užívania v prospech: Mgr. Peter Puškár r. Puškár ( 11.7.1975)
podľa V 5793/2008 zo dňa 19.3.2008
33 Zákonné záložné právo v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov na byt č.3/6.p., vchod Iľjušinova 8, v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov, podľa Z2570/2019
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53 Vecné bremeno - právo doživotného bývania a užívania v prospech: Mgr. Peter Puškár r. Puškár ( 11.7.1975)
podľa V 5793/2008 zo dňa 19.3.2008
53 Záložné právo na byt č.3,6.p.Iljušinova 8,podiel na spol.častiach a zariadeniach 2087/100000 v prospech OTP
Banka Slovensko a.s.IČO:31318916,podľa V 3769/05
zo dňa 20.7.2005
53 Zákonné záložné právo v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov na byt č.3/6.p., vchod Iľjušinova 8, v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov, podľa Z2570/2019
Iné údaje:
Právo stavby na parc.č.3145 podľa §23, ods.5 zákona č.182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov
Poznámka:
Bez zápisu
c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia, najmä dátumy vykonania obhliadky, zamerania a fotodokumentácie:
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 24.06.2021, za účasti: Za dražobnú
spoločnosť Mgr. Gbariela Goliášová, Ing. Peter Ošlejšek, a znalca Ing. Ján KAREL, PhD., EUR ING. V rámci
miestnej obhliadky bola vyhotovená fotodokumentácia predmet posúdenia (voľne dostupný exteriér a časť
interiéru bytového domu).
V zmysle §12 ods. 3 zák. NR SR č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č.
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov:
„Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby,
ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii.“
V zmysle § 5 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v znení
neskorších predpisov:
„Pri vypracovaní znaleckého posudku vychádza znalec z podkladov, ktoré mu predloží zadávateľ
znaleckého posudku.“
d) Technická dokumentácia, najmä porovnanie súladu projektovej a stavebnej dokumentácie so zisteným
skutočným stavom: Znalcovi bola poskytnutá technická dokumentácia a to, pôdorys predmetného bytu + výmery.
Nie je však možné stanoviť, či je projektová dokumentácia v súlade so skutočným stavom, keďže predmet dražby
nebol sprístupnený k obhliadke.
e) Údaje katastra nehnuteľností, najmä porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra
nehnuteľností so zisteným skutočným stavom: Znalcom nebol zaznamenaný nesúlad so skutočným stavom.
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia:
x Byt č. 3, BD s. č. 1025, ul. Iľjušinova č. 8, okres Bratislava V, obec BA-m.č. PETRŽALKA, k. ú.
Petržalka, na LV č. 2635,
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: Nie sú.
2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY
2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY
2.1 BYTY
2.1.1 Byt: Byt č. 3, BD s. č. 1025, ul. Iľjušinova č. 8, okres Bratislava V, obec BA-m.č. PETRŽALKA, k. ú.
Petržalka, na LV č. 2635
Stavebno technický stav predmetu posúdenia (najmä interiéru bytu a časti interiéru bytového domu) je
znalcom v podstatnej miere preskúmateľný len z poskytnutých podkladov dodaných zadávateľom znaleckého
posudku, ako je pôdorys a výmera predmetného bytu. Stavebno technický popis ďalej vychádza zo
spomenutých dostupných podkladov zadávateľom, vykonanej miestnej obhliadky (voľne dostupný exteriér a časť
interiéru bytového domu) a skúseností znalca, pri ohodnocovaní podobných nehnuteľností, keďže predmet
posúdenia nebol k obhliadke sprístupnený.
Bytový dom s. č. 1025, ul. Iľjušinova č. 8, okres Bratislava V, obec BA-m.č. PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, na
LV č. 2635, má 13 nadzemných podlaží. Na 1. NP sa nachádza vstup do bytového domu, pivničné kobky, a
spoločné priestory. Na ostatných podlažiach sa nachádzajú bytové jednotky a pivničné kobky. Podľa potvrdenia o
veku bytového domu, bol tento daný do užívania v roku 1984. Objekt je napojený na verejný vodovod, plyn,
kanalizáciu, elektrickú sieť, telefón a internet, a je v dobrom technickom stave.
Zvislé konštrukcie
Oceľobetónový panelový nosný systém + kontaktné zateplenie
Stropy
Oceľo betónové
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Schody
Predpokladané: Oceľobetónové schodiskové ramená, zábradlie z tyčoviny
Zastrešenie bez krytiny
Plochá strecha
Krytina strechy
Povlaková krytina
Klampiarske konštrukcie
Z pozinkovaného plechu
Úpravy vonkajších povrchov Kontaktné zateplenie s omietkami na báze umelých vlákien,
Úpravy vnútorných povrchov Vápenné cementové omietky + olejový náter
Vnútorné keramické obklady Na 1. NP
Dvere
Vstupné hliníkové presklené, zadný vchod plastové presklené
Okná na bytovom dome a na
Plastové s izolačným dvoj sklom
byte vr. balkónových dverí
Povrchy podláh
Keramická dlažba a liate terazzo
Vykurovanie
Nie je
Elektroinštalácia
Áno
Bleskozvod
Áno
Vnútorný vodovod
Áno
Vnútorná kanalizácia
Áno
Vnútorný plynovod
Áno
Výťahy
Áno 2 ks
Ostatné
Kamerový systém
Byt č. 3 – stavebno technický popis: Byt sa nachádza na 6. p. (7. NP.). Byt pozostáva z 3 obytných miestností
a príslušenstva, ktorým je predsieň, hala, kuchyňa, kúpeľňa WC a pivnica, k bytu prislúcha lodžia. Technický
stavy bytu je uvažovaný ako priemerný, vzhľadom nato, že ho nie je možné jednoznačne identifikovať.
Úpravy vnútorných povrchov Na stenách sú vápenné omietky
Vnútorné keramické obklady
V kuchynskom kúte a v kúpeľni s WC
Dvere
Dyhované, plné do oceľových zárubní
Povrchy podláh
Plávajúca laminátová, PVC, keramická dlažba, koberce
Vykurovanie
Ústredné – rebrové alt. Dokové radiátory
Elektroinštalácia
Svetelné a zásuvkové obvody
Rozvod vody v kúpeľni, vo WC a v kuchyni, páková nerezové/zmiešavacie
Vnútorný vodovod
batérie, a prípojka na práčku
Vnútorná kanalizácia
Rozvod kanalizácie je zriadený
Vnútorný plynovod
Do plynového 4 horáku
Ohrev teplej vody
Diaľkové vedenie
Drevená kuchynská linka, drezové umývadlo, plynový 4 horák, el. pec, odsávač
Vybavenie kuchýň
pár, páková/zmiešavacia batéria
Vnútorné hygienické zariadenia, Keramické umývadlo, WC s umývadlom, pákové/zmiešavacie batérie, vaňa,
vrátane WC
prípojka na práčku
Bytové jadro bez rozvodov
Jadro je murované/umakartové/drevené
Ostatné
Merná jednotka hodnoteného bytu v zmysle Vyhl. MS SR č. 492/2004 Z. z., v platnom znení sa
vypočítaná podľa technickej normy, na ktorej základe bol zostavený vybraný rozpočtový ukazovateľ (Katalóg
rozpočtových ukazovateľov Metodika USI Žilina z 2001 a STN 73 4301 – Bytové budovy). Podlahová (úžitková)
plocha bytu je súčet podlahových plôch (m2) obytných miestností a miestností príslušenstva bytu bez plochy,
balkónov, lodžií a terás. Na základe týchto skutočnosti uvažujem pri výpočte východiskovej hodnoty nameranú
resp. vypočítanú (skutočnú) podlahovú plochu bytu.
Spoločné časti, zariadenia a príslušenstvo domu:
V zmysle § 2 ods. 4, 5, 6 zák. NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestoroch
v znení neskorších predpisov:
(4) Spoločnými časťami domu sa na účely tohto zákona rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho
podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia,
spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.
(5) Spoločnými zariadeniami domu sa na účely tohto zákona rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na
spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito
zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne,
spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a
plynové prípojky.
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(6) Spoločnými časťami domu a príslušenstvom domu, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia
výlučne tomuto domu a pritom nie sú stavebnou súčasťou domu (ďalej len „príslušenstvo“), sa na účely tohto
zákona rozumejú oplotené záhrady a stavby, najmä oplotenia, prístrešky a oplotené nádvoria, ktoré sa nachádzajú
na pozemku patriacom k domu (ďalej len „priľahlý pozemok“).
ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
KS:

803 3 Domy obytné typové s celoštátne unifikovanými konštrukčnými sústavami panelovými
112 2 Trojbytové a viacbytové budovy

PODLAHOVÁ PLOCHA
Podlahová plocha [m2]
64,64
64,64
1,38
66,02

Názov miestnosti a výpočet
byt 64,64
Výmera bytu bez pivnice
pivnica 1,45*0,95
Vypočítaná podlahová plocha
STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

RU = 9800 / 30,1260 = 325,30 €/m2
kK = 1,037 (montovaná z dielcov betónových plošných)
kCU = 2,558
kM = 1,05
3

Rozpočtový ukazovateľ:
Koeficient konštrukcie:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
Počet izieb:
Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu:
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Názov
Spoločné priestory
Základy vrát. zemných prác
Zvislé konštrukcie
Stropy
Schody
Zastrešenie bez krytiny
Krytina strechy
Klampiarske konštrukcie
Úpravy vonkajších povrchov
Úpravy vnútorných povrchov
Vnútorné keramické obklady
Dvere
Okná
Povrchy podláh
Vykurovanie
Elektroinštalácia
Bleskozvod
Vnútorný vodovod
Vnútorná kanalizácia
Vnútorný plynovod
Výťahy
Ostatné
Zariadenie bytu
Úpravy vnútorných povrchov
Vnútorné keramické obklady
Dvere
Povrchy podláh
Vykurovanie
Elektroinštalácia
Vnútorný vodovod

Cenový podiel
RU [%] cpi

Koef. štand. ksi

Úprava podielu
cpi * ksi

Cenový podiel
hodnotenej
stavby [%]

5,00
18,00
8,00
3,00
5,00
2,00
1,00
3,00
2,00
0,50
0,50
5,00
0,50
2,50
2,00
1,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00

1,15
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,60
1,00
1,00
1,50
1,50
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,75
18,00
8,00
3,00
5,00
2,00
1,00
4,80
2,00
0,50
0,75
7,50
0,50
0,00
2,00
1,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00

5,59
17,48
7,78
2,92
4,86
1,95
0,97
4,67
1,95
0,49
0,73
7,30
0,49
0,00
1,95
0,97
1,95
1,95
0,97
1,95
1,95

4,00
1,00
2,00
2,50
2,50
3,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

4,00
1,00
2,00
2,50
2,50
3,00
1,00

3,89
0,97
1,95
2,43
2,43
2,92
0,97
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29
30
31
32
33
34
35

Vnútorná kanalizácia
Vnútorný plynovod
Ohrev teplej vody
Vybavenie kuchýň
Vnútorné hygienické zariadenie
vrátane WC
Bytové jadro bez rozvodov
Ostatné
Spolu

Koeficient vplyvu vybavenosti:
Východisková hodnota na MJ:

1,00
0,50
2,00
2,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
0,50
2,00
2,00

0,97
0,49
1,95
1,95

4,00

1,00

4,00

3,89

4,00
2,50
100,00

1,00
1,00

4,00
2,50
102,80

3,89
2,43
100,00

kV = 102,80 / 100 = 1,028
VH = RU * kCU * kK * kV * kM [€/m2 ]
VH = 325,30 €/m2 * 2,558 * 1,037 * 1,0280 * 1,05
VH = 931,42 €/m2

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia analytickou metódou, na základe rovnakej životnosti jednotlivých konštrukčných prvkov,
stanovenej odborným odhadom znalca.
Výpočet miery opotrebenia a technického stavu analytickou metódou:
Cenový
Číslo
Názov
Opotrebenie [%] cpi*Oi/100
podiel [%]
1
Základy vrát. zemných prác
5,59
37,00
2,07
2
Zvislé konštrukcie
17,48
37,00
6,47
3
Stropy
7,78
37,00
2,88
4
Schody
2,92
37,00
1,08
5
Zastrešenie bez krytiny
4,86
37,00
1,80
6
Krytina strechy
1,95
37,00
0,72
7
Klampiarske konštrukcie
0,97
37,00
0,36
8
Úpravy vonkajších povrchov
4,67
37,00
1,73
9
Úpravy vnútorných povrchov
1,95
37,00
0,72
10
Vnútorné keramické obklady
0,49
37,00
0,18
11
Dvere
0,73
37,00
0,27
12
Okná
7,30
37,00
2,70
13
Povrchy podláh
0,49
37,00
0,18
14
Vykurovanie
0,00
37,00
0,00
15
Elektroinštalácia
1,95
37,00
0,72
16
Bleskozvod
0,97
37,00
0,36
17
Vnútorný vodovod
1,95
37,00
0,72
18
Vnútorná kanalizácia
1,95
37,00
0,72
19
Vnútorný plynovod
0,97
37,00
0,36
20
Výťahy
1,95
37,00
0,72
21
Ostatné
1,95
37,00
0,72
22
Úpravy vnútorných povrchov
3,89
37,00
1,44
23
Vnútorné keramické obklady
0,97
37,00
0,36
24
Dvere
1,95
37,00
0,72
25
Povrchy podláh
2,43
37,00
0,90
26
Vykurovanie
2,43
37,00
0,90
27
Elektroinštalácia
2,92
37,00
1,08
28
Vnútorný vodovod
0,97
37,00
0,36
29
Vnútorná kanalizácia
0,97
37,00
0,36
30
Vnútorný plynovod
0,49
37,00
0,18
31
Ohrev teplej vody
1,95
37,00
0,72
32
Vybavenie kuchýň
1,95
37,00
0,72
33
Vnútorné hygienické zariadenie vrátane WC
3,89
37,00
1,44
34
Bytové jadro bez rozvodov
3,89
37,00
1,44
35
Ostatné
2,43
37,00
0,90
Opotrebenie
37,00%
Technický stav
63,00%
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VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov
Východisková hodnota
Technická hodnota

931,42 €/m2 * 66,02m2
63,00% z 61 492,35 €

Výpočet

Hodnota [€]
61 492,35
38 740,18

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY
a) Analýza polohy nehnuteľností:
Bytový dom s. č. 1025, ul. Iľjušinova č. 8, okres Bratislava V, obec BA-m.č. PETRŽALKA, k. ú.
Petržalka, na LV č. 2635, sa nachádza v zóne zastavanej bytovými domami. Obyvateľstvu sú k dispozícii
športoviská, kúpalisko, štátne úrady, úrady mestskej a miestnej samosprávy, základné, stredné a vysoké školy,
banky a pobočky bánk, sieť obchodov, nemocnice, polikliniky, kiná, divadlá, domy kultúry, reštaurácie a sieť
ďalších služieb obyvateľstvu. Hustota obyvateľstva je v danom mieste vysoká. Prístup k objektu je po mestskej
komunikácii, pred objektom je možnosť parkovania. V blízkosti objektu je umiestnená zastávka MHD. Dopravné
spojenie s centrom mesta je cca do 15 min, v závislosti od dopravnej situácie. V meste je v dosahu vlaková
autobusová a lodná doprava. Konfliktné skupiny obyvateľstva neboli znalcom zaznamenané.

b) Analýza využitia nehnuteľností:
Využitie nehnuteľnosti je možné pre bytové účely, komerčné využitie nehnuteľnosti znalec neuvažuje.
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností, najmä závady viaznuce na nehnuteľnosti a
práva spojené s nehnuteľnosťou: Na liste vlastníctva je ťarchách uvedené: ČASŤ C: ŤARCHY
ČASŤ C: ŤARCHY
Por. č.:
Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome podľa §.15 zák.182/93 Z.z., v znení zák.151/95
Z.z.
33 Vl.pod 33-Záložné právo na byt č.3,6.p.Iljušinova 8,podiel na spol.častiach a zariadeniach 2087/100000 v
prospech OTP Banka Slovensko a.s.IČO:31318916,podľa V 3769/05 zo dňa 20.7.2005
33 Vecné bremeno - právo doživotného bývania a užívania v prospech: Mgr. Peter Puškár r. Puškár ( 11.7.1975)
podľa V 5793/2008 zo dňa 19.3.2008
33 Zákonné záložné právo v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov na byt č.3/6.p., vchod Iľjušinova 8, v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov, podľa Z-
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2570/2019
53 Vecné bremeno - právo doživotného bývania a užívania v prospech: Mgr. Peter Puškár r. Puškár ( 11.7.1975)
podľa V 5793/2008 zo dňa 19.3.2008
53 Záložné právo na byt č.3,6.p.Iljušinova 8,podiel na spol.častiach a zariadeniach 2087/100000 v prospech OTP
Banka Slovensko a.s.IČO:31318916,podľa V 3769/05
zo dňa 20.7.2005
53 Zákonné záložné právo v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov na byt č.3/6.p., vchod Iľjušinova 8, v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov, podľa Z2570/2019
3.1 STAVBY
3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
3.1.1.1 BYTY
Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie:
Bytový dom s. č. 1025, ul. Iľjušinova č. 8, okres Bratislava V, obec BA-m.č. PETRŽALKA, k. ú.
Petržalka, na LV č. 2635, sa nachádza v zóne zastavanej bytovými domami. V blízkosti objektu je umiestnená
zastávka MHD. Dopravné spojenie s centrom mesta je cca do 15 min, v závislosti od dopravnej situácie. Pozemok
je rovinatý. Možnosť parkovania je v bezprostrednej blízkosti bytového domu. Pripravenosť inžinierskych sietí je
veľmi dobrá, reprezentovaná verejnou kanalizáciou, vodovodom, plynovodom, možnosťou napojenia na
elektrickú energiu, telefón, internet.
Na základe týchto skutočností ako aj na základe ponuky a dopytu trhu s nehnuteľnosťami, ktorý
uvádzajú v realitných kanceláriách stanovujem priemerný koeficient polohovej diferenciácie nasledovne:
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 2,15
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:
Trieda
Výpočet
I. trieda
III. trieda + 200 % = (2,150 + 4,300)
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 % = (2,150 - 1,935)

Hodnota
6,450
4,300
2,150
1,183
0,215

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:
Číslo
1
2

3
4
5
6
7

8
9

Popis
Trh s bytmi v danej lokalite- sídlisku
dopyt v porovnaní s ponukou je vyšší
Poloha bytového domu v danej obci - vzťah k centru
obce
časti obce, mimo obchodného centra, hlavných ulíc a
vybraných sídlisk
Súčasný technický stav bytu a bytového domu
veľmi dobre udržiavaná nehnuteľnosť
Prevládajúca zástavba v bezprostr. okolí byt. domu
objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod.
Príslušenstvo bytového domu
práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť pre
bicykle, výťah
Vybavenosť a príslušenstvo bytu
vykonaná rekonštrukcia bytového jadra a kuchyne
Pracovné možnosti obyvateľstva - miera
nezamestnanosti
dostatočná ponuka pracovných možností v mieste,
nezamestnanosť do 5 %
Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku
vysoká hustota obyvateľstva v sídlisku - obytné
domy do 48 bytov
Orientácia obytných miestností k svetovým stranám
orientácia obytných miestností čiastočne vhodná a
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Trieda

kPDI

Váha
vI

Výsledok
kPDI*vI

II.

4,300

10

43,00

II.

4,300

30

129,00

I.

6,450

7

45,15

I.

6,450

5

32,25

III.

2,150

6

12,90

III.

2,150

10

21,50

I.

6,450

8

51,60

III.

2,150

6

12,90

III.

2,150

5

10,75
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čiastočne nevhodná
Umiestnenie bytu v bytovom dome
byt na prízemí, alebo na 7 a vyššom podlaží
Počet bytov vo vchode - v bloku
počet bytov vo vchode: do 48 bytov
Doprava v okolí bytového domu
železnica, autobus, miestna doprava, taxislužba - v
dosahu do 5 minút
Občianska vybavenosť v okolí bytového domu
pošta, banka, škola, škôlka, jasle, nemocnica,
divadlo, kompletná sieť obchodov a služieb
Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového
domu
les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m
Kvalita život. prostr. v bezprostred. okolí bytového
domu
bežný hluk a prašnosť od dopravy
Názor znalca
dobrý byt
Spolu

10
11
12
13

14
15
16

III.

2,150

9

19,35

IV.

1,183

7

8,28

I.

6,450

7

45,15

I.

6,450

6

38,70

III.

2,150

4

8,60

II.

4,300

5

21,50

II.

4,300

20
145

86,00
586,63

VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV
Názov
Koeficient polohovej diferenciácie
Všeobecná hodnota

Výpočet
kPD = 586,63/ 145
VŠHB = TH * kPD = 38 740,18 € * 4,046

Hodnota
4,046
156 742,77 €


4. VECNÉ BREMENÁ (PRÁVA A ZÁVADY)
4.1 Vecné bremeno: doživotné užívanie
POPIS
Výpočet všeobecnej hodnoty vecného bremena podľa prílohy č. 3, vyhlášky č. 492/2004 Z. z., časť F. 2 b
v platnom znení sa vykoná takto: "Závady viaznuce na nehnuteľnosti sa odhadnú podľa hospodárskej ujmy, ktorá
vyplýva zo závady pre zaťaženého (vlastníka). Výpočet sa vykoná kapitalizáciou hospodárskej ujmy (rozdielu
budúcich znížených odčerpateľných zdrojov oproti bežným odčerpateľným zdrojom) počas časovo obmedzeného
obdobia. Pri stanovení odčerpateľných zdrojov sa postupuje obdobne ako pri stanovení výnosovej hodnoty podľa
bodu D.2. Pri závadách neobmedzeného trvania sa vezme za základ výpočtu obdobie dvadsiatich rokov, pri
závadách presne obmedzeného trvania toto obdobie".
Vecné bremeno sa týka práva doživotného bývania a užívania (bytu č. 3) v prospech: Mgr. Peter Puškár
r. Puškár ( 11.7.1975) podľa V 5793/2008 zo dňa 19.3.2008

x

Úroková miera "k" bola stanovená na základe úrokových mier nových vkladov (nové obchody) - EUR v
(%) p. a. pre Slovensko, pre vklady domácností s dobou dohodnutej splatnosti nad 2 roky, pre
posudzované (známe) obdobie ako priemer hodnôt za posledných 12 mesiacov (05/2020 - 04/2021), čo
je 1,02%.

zdroj: https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/financne-institucie/banky/statisticke-a-analytickeprehlady/urokova-statistika/bankova-urokova-statistika-vklady

x

Keďže je predpoklad, že vecné bremeno v podobe práva doživotného bývania a užívania (bytu č. 3) v
prospech: Mgr. Peter Puškár r. Puškár ( 11.7.1975) podľa V 5793/2008 zo dňa 19.3.2008, bude trvať
minimálne 20 rokov, je uvažované s dobou trvania vecného bremena v maximálnej prípustnej miere a to
20 rokov (časovo neobmedzené obdobie).
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x

Bežný hrubý príjem je stanovený ako všeobecná hodnota základného nájmu (bez zohľadnenia nákladov
spojených s nájmom) predmetu posúdenia, stanovená odborným odhadom znalca, s prihliadnutím na
inzerciu obdobným nehnuteľností v danej lokalite a to 450,00€/mesiac = 5 400,00€/rok.

Bežný odčerpateľný zdroj je peňažná suma, ktorú získa vlastník pri riadnom hospodárení, keď závada
neexistuje. Bežným odčerpateľným zdrojom sa spravidla rozumie disponibilný výnos z prenájmu pozemku bez
zohľadnenia závady. Disponibilný výnos sa stanoví ako rozdiel príjmov (hrubého výnosu z prenájmu pozemku)
a nákladov (min. daň z pozemku), ktorý sa objektivizuje odhadom straty pri bežnom hospodárení.
Vzťah na výpočet:
OZBE= hrubý výnos – náklady – strata [€/rok]
Zohľadnenie straty je nevyhnutnou podmienkou objektivizácie. Spravidla sa strata uvažuje v rozsahu od
0% do 75%, pričom 0% sa používa ojedinele u pozemkov s nadpriemerným záujmom o ich nájom. Hodnota 75%
sa používa v prípadoch, keď existuje predpoklad, že o pozemky v danom mieste je veľmi nízky záujem o ich
nájom. Problém môže nastať v prípadoch, v ktorých je dôvodný predpoklad, že výnos z pozemku na báze
prenájmu nie je možný, resp. strata sa blíži 100%. V takýchto prípadoch neexistuje bežný odčerpateľný zdroj na
báze prenájmu.

x

Strata odhadovaná odborným odhadom v hodnote 10,00%, je uvažovaná z dôvodu ekonomických,
polohových a fyzických faktorov predmetu posúdenia.

Budúci znížený odčerpateľný zdroj je peňažná suma, ktorú získa vlastník pri riadnom hospodárení v čase
trvania závady (určitého obmedzenia užívania). Budúcim zníženým odčerpateľným zdrojom sa spravidla rozumie
disponibilný výnos z prenájmu pozemkov so zohľadnením závady. Na jednoznačnejšie odčlenenie vplyvu závady
na dosahovaní výnosu z prenájmu pozemku sa jej vplyv odhaduje oddelene od straty, aj keď obmedzenie ju svojím
spôsobom zvyšuje, resp. zvyšuje riziko straty príjmu.
Vzťah na výpočet:
OZBU= hrubý výnos – náklady – strata – obmedzenie [€/rok]
Rozdiel oproti bežnému odčerpateľnému zdroju je v položke nákladov, ktorá môže byť zvýšená alebo
znížená a v položke zohľadnenia obmedzenia. Položka nákladov môže byť zvýšená v prípadoch, keď v súvislosti
s existenciou závady vyplývajú pre zaťaženého ďalšie výdavky, ktoré bežne nevznikajú (napr. zriadenie
a prevádzkovanie strážnej služby). Naopak položka nákladov môže byť znížená v prípadoch, keď v súvislosti
s existenciou závady niektoré výdavky hradí oprávnený (napr. daň z pozemku).
Obmedzenie z titulu závady:
Výška obmedzenia v percentách sa stanovuje individuálne podľa druhu a rozsahu závady. Výška
obmedzenia v percentách sa do výpočtu dosadzuje v kombinácii so stratou, kde je okrajová podmienka
(strata + obmedzenie) ≤ 100%
Potom obmedzenie, ktoré dosadzujeme do výpočtu zistíme takto
Obmedzenie – odhadované obmedzenie zo (100 – strata) [%]
Maximálna hodnota odhadovaného obmedzenia, resp. totálne obmedzenie (100%) nastáva najčastejšie
vtedy, keď celý pozemok je zaťažený bez možnosti jeho ďalšieho využitia vlastníkom (zaťaženým, povinným
z vecného bremena). Ide spravidla o prípady práva stavby na pozemku, ktoré bolo zriadené za jednorazovú
odplatu alebo bezodplatne. V takýchto prípadoch vlastník zaťaženého pozemku nemá možnosť získať výnos
z prenájmu. Ak odhadujeme 100% obmedzenie, potom pri bežnej strate 25% do výpočtu dosadíme hodnotu
obmedzenia vo výške 75%, čím bude splnená vyššie uvedená okrajová podmienka.

x

Keďže sa jedná o vecné bremeno v podobe práva doživotného bývania a užívania (bytu č. 3) v prospech:
Mgr. Peter Puškár r. Puškár ( 11.7.1975) podľa V 5793/2008 zo dňa 19.3.2008, pričom zadávateľom
neboli exaktne stanovené okrajové podmienky užívania nehnuteľnosti (m2 a pod...), je stanovené
skutočné obmedzenie z titulu závady odborným odhadom na 50,00%.
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4.1.1 Základné údaje
Zadelenie vecného bremena:
Obdobie:
Doba trvania:
Úroková miera:

Závada viaznuca na nehnuteľnosti
Časovo neobmedzené
20 r.
1,02 %

4.1.2 Bežný hrubý príjem
Názov

Výpočet MJ

základný nájom

1

MJ

Hrubý príjem/MJ
Hrubý príjem spolu [€/rok]
[€/rok]
1,00
5400
5 400,00

Počet MJ

ks

4.1.3 Bežný odčerpateľný zdroj
Náklady = 0,00 €/rok
Odhadovaná strata: 10 %
Bežný odčerpateľný zdroj (OZBE):
OZBE = 5 400,00 - 0,00 - 540,00(10% strata) - 0 (0% obmedzenie) = 4 860,00 €/rok
4.1.4 Budúci znížený odčerpateľný zdroj
Náklady = 0,00 €/rok
Odhadovaná strata: 10 %
Obmedzenie z titulu závady:
skutočné: 50 %
prepočítané vo vzťahu k bežnému odčerpateľnému zdroju so zohľadnením
odhadovanej straty 50 * (100-10)/100 = 45,00 %
Budúci odčerpateľný zdroj (OZBU):
OZBU = 5 400,00 - 0,00 - 540,00(10% strata) - 2 430,00(45% obmedzenie) = 2 430,00 €/rok
4.1.5 Hospodárska ujma
OZHU = |OZBU - OZBE| = |2 430,00 - 4 860,00| = 2 430,00 €/rok
4.1.6 Všeobecná hodnota práva a závady
Úroková miera:

k = 1,02 / 100 = 0,0102

Všeobecná hodnota ročnej odplaty za zriadenie vecného bremena
VŠHVB = OZ *

(1 + k)n - 1
(1 + k)n * k

VŠHVB = 2 430,00 *

(1 + 0,0102)1 - 1
(1 + 0,0102)1 * 0,0102

VŠHVB = 2 405,46 €
VŠHVBMJ = VŠHVB/ MJ = 2 405,46 / 1 = 2 405,46 €/ks
Všeobecná hodnota jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena
VŠHVB = OZ *

(1 + k)n - 1
(1 + k)n * k

VŠHVB = 2 430,00 *

(1 + 0,0102)20 - 1
(1 + 0,0102)20 * 0,0102

VŠHVB = 43 762,52 €
VŠHVBMJ = VŠHVB/ MJ = 43 762,52 / 1 = 43 762,52 €/ks
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III. ZÁVER
OTÁZKY A ODPOVEDE
Otázka:
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v zmysle Prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o
stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v platnom znení, a to:
Byt č. 3, BD s. č. 1025, ul. Iľjušinova č. 8, okres Bratislava V, obec BA-m.č. PETRŽALKA, k. ú.
Petržalka, na LV č. 2635,
Všeobecná hodnota vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného bývania a užívania v prospech:
Mgr. Peter Puškár r. Puškár ( 11.7.1975) podľa V 5793/2008 zo dňa 19.3.2008.
Odpoveď:
REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY
Názov
Stavby
Byt č. 3, BD s. č. 1025, ul. Iľjušinova č. 8, okres Bratislava V, obec BA-m.č.
PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, na LV č. 2635
Všeobecná hodnota celkom
Všeobecná hodnota zaokrúhlene
Všeobecná hodnota slovom: Jedenstopätdesiatsedemtisíc Eur

Všeobecná hodnota [€]
156 742,77
156 742,77
157 000,00

VŠEOBECNÁ HODNOTA PRÁV A ZÁVAD
V zmysle §12 ods. 1 zák. NR SR č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č.
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov:
„Znalec ohodnotí aj závady, ktoré v dôsledku prechodu vlastníctva alebo iného práva nezaniknú,
a upraví príslušným spôsobom odhad ceny.“
V objednávke znaleckého posudku je zadávateľom vymenovaná právna závada viaznuca na
ohodnocovaných nehnuteľnostiach, ktoré prechodom vlastníctva alebo iného práva nezanikajú, a to:
"Vecné bremeno spočívajúceho v práve doživotného bývania a užívania v prospech: Mgr. Peter Puškár r.
Puškár ( 11.7.1975) podľa V 5793/2008 zo dňa 19.3.2008".

Názov
Všeobecná hodnota [€]
Vplyv na VŠH
doživotné užívanie
43 762,52
znižuje
Spolu VŠH
43 762,52

Zaokrúhlene 
43 800,00


Slovom: Štyridsaťtritisícosemsto Eur
VŠEOBECNÁ HODNOTA PO ÚPRAVE CENY
156 742,77 – 43 762,52 = 112 980,25€
Všeobecná hodnota po úprave ceny celkom

112 980,25€

Všeobecná hodnota zaokrúhlene
Všeobecná hodnota slovom: Jednostotrinásťtisíc Eur
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MIMORIADNE RIZIKÁ
Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností, najmä závady viaznuce na
nehnuteľnosti a práva spojené s nehnuteľnosťou, sú uvedené v časti II - Posudok, 3. Stanovenie všeobecnej
hodnoty, po "c".
Medzi mimoriadnymi rizikami je uvažované:

"Vecné bremeno spočívajúceho v práve doživotného bývania a užívania v prospech: Mgr. Peter Puškár r.
Puškár ( 11.7.1975) podľa V 5793/2008 zo dňa 19.3.2008".
.......................................................................................................................................................................................
Znalecký úkon (znalecký posudok) vypracoval:
Ing. Ján KAREL, PhD., EUR ING - znalec v odbore Stavebníctvo, ev. č. 914882
.......................................................................................................................................................................................
Pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci môže správnosť znaleckého úkonu (znaleckého posudku) osobne
potvrdiť a podať žiadané vysvetlenia v zmysle §16 vyhlášky MS SR č. 228/2018 Z. z.:
Ing. Ján KAREL, PhD., EUR ING – znalec v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností
.......................................................................................................................................................................................

V Bratislave dňa 27.06.2021

Ing. Ján KAREL, PhD., EUR ING
osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti
štatutárny orgán znaleckej organizácie/konateľ

Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o.
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IV. PRÍLOHY
p. č.
doklad
1 Objednávka znaleckého posudku č. DR013/2019, zo dňa 01.06.2021

formát
A4

počet strán
1

2

Doplnenie objednávky znaleckého posudku č. DR013/2019, zo dňa 25.06.2021

A4

2

3
4
5
6
7
8

Výpis z listu vlastníctva č. 2635, www.katasterportal.sk, zo dňa 24.06.2021
Mapa zbgis.skgeodesy.sk, zo dňa 24.06.2021
Pôdorysný nákres bytu č. 3
Výmery bytov
Potvrdenie o veku bytového domu, zo dňa 07.01.2020
Realitné ponuky, www.reality.sk, 26.06.2021
Fotodokumentácia predmetu posúdenia (voľne dostupný exteriér a časť interiéru
bytového domu) a priľahlého okolia, zo dňa 24.06.2021
spolu

A4
A4
A4
A4
A4
A4

2
1
1
1
1
13

A4

1

9
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Export
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS . Nepoužiteľné na právne úkony.
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3-izb. byt, Bratislava - Petržalka, Slovenská republika, 179000 €, RE0006308-21-000740 | Reality.sk

Výhodná hypotéka?
Teraz s úrokom už od

0,79 % p.a.
https://www.reality.sk/byty/na-predaj-3i-byt-na-iljusinovej-ulici-bav/RE0006308-21-000740/
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký úkon (znalecký posudok) bol vypracovaný znaleckou organizáciou zapísanou v zozname
znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
x

x

v odbore 370000 STAVEBNÍCTVO, odvetviach
¾

370901 Odhad hodnoty nehnuteľností,

¾

370100 Pozemné stavby,

v odbore 510000 EKONOMIKA A RIADENIE PODNIKOV, odvetví
¾

510101 Oceňovanie a hodnotenie podnikov,

pod evidenčným číslom 900277.
Znalecký úkon (znalecký posudok) je zapísaný v denníku pod číslom 34/2021.
Znalecká organizácia si je vedomá následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.

Ing. Ján KAREL, PhD., EUR ING
osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti
štatutárny orgán znaleckej organizácie/konateľ
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