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Ing. FIŠÁREK Jirí , Podjavorinskej 60/10, 911 05 Trenčín 
Znalec z odboru Stavebníctvo - odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľnosti : evidenčné číslo 915 337 

Telefón : 0903 708 956, e-mail : info@firestnova.sk , www.fisarek.sk 

Zadávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A 

911 01 Trenčín, SR 

Číslo spisu (objednávky): objednávka č. 1900035 

ZNALECKÝ POSUDOK 

číslo 118 /2018 

Vo veci: 
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pre predaj nehnuteľnosti 

Hala so súp. č. 2915 na parcele č. 3719 v registri C-KN s príslušenstvom 
Pozemky parcelné čísla 3719, 3725/11 v registri C-KN 
katastrálne územie Trenčín, obec Trenčín, okres Trenčín. 

Počet listov (z toho príloh): 24 strán formátu A4 ( 6 strán formátu A4 ) 

Počet vyhotovení: 4 + 1 x elektronická forma na CD 

Počet odovzdaných vyhotovení: 3 + 1 x elektronická forma na CD 
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Znalec: Ing. Jifí FIŠÁREK číslo posudku: 118 / 2019 

1. ÚVOD

1. ÚLOHA ZNALCA:
Stanoviť všeobecnú hodnotu :

• skladová hala so súp. č. 2915 na parcele číslo č. 3719 registra C-KN s príslušenstvom v k. ú.
Trenčín, obec Trenčín, okres Trenčín podľa LV č. 8785.

• pozemky parcely č. 3719, 3725/11 registra C-KN v k. ú. Trenčín, obec Trenčín, okres Trenčín podľa
LV č. 8785.

2. PRÁVNY ÚKON, NA KTORÝ SA MÁ ZNALECKÝ POSUDOK POUŽIŤ:
• ohodnotenie nehnuteľnosti pre jej následný predaj, respektíve odkúpenie

3. ROZHODUJÚCE DÁTUMY :
Dátum vyžiadania posudku, dátum uznesenia, objednávky : 
Dátum miestneho šetrenia : 
Dátum rozhodujúci pre zistenie stavebno-technického stavu: 
Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť ohodnocuje: 

4. PODKLADY NA VYPRACOVANIE ZNALECKÉHO POSUDKU:
4.1 DODANÉ ZADÁVATEĽOM:

• neboli dodané žiadne podklady

4.2 ZÍSKANÉ ZNALCOM: 

01.03.2019 
18.04.2019 
18.04.2019 
18.04.2019 

1. Výpis z listu vlastníctva číslo 8785 k. ú. Trenčín, obec Trenčín zo dňa 04.06.2019.2019 vytvorený cez
kataster portál

2. Informatívna kópia z mapy parcely č. 3719, 3725/11 zo dňa 04.06.2019 vytvorená cez kataster
portál

3. Informácia o veku stavby
4. Obhliadka nehnuteľnosti so zameraním skutočných rozmerov
5. Foto dokumentácia posudzovanej nehnuteľnosti.
6. Údaje z internetu ( mapa širších vzťahov)

S. POUŽITÝ PRÁVNY PREDPIS:
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty.

6. ĎALŠIE POUŽTÉ PRÁVNE PREDPISY A LITERATÚRA.
• Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v platnom znení.
• Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k

nehnuteľnostiam ( katastrálny zákon)
• Vyhláška č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
• Vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

• Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam

• Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení.
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• 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 v platnom znení.

• STN 7340 55 - Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov.
• 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 platnom znení.

• Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných
objektov a stavebných prác výrobnej povahy.

• Vyhláška č. 323/2010 Z. z. , ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia stavieb.
• Zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších

predpisov.
• Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská

univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3
• Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR, Štatistický

úrad SR

7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov:

a.) Definícia pojmov

• Všeobecná hodnota ( VŠH) - je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb , ktorá je
znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali
dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci
budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom , že cena nie je
ovplyvnená neprimeranou pohnútkou, obvykle vrátane dane z pridanej hodnoty.

• Východisková hodnota ( VH ) - je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možné hodnotenú
stavbu nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty.

• Technická hodnota ( TH ) - je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu
zodpovedajúcu výške opotrebovania.

• Technický stav stavby ( TS ) - je percentuálne vyjadrenie okamžitého stavu stavby.
• Výnosová hodnota ( HV ) - je znalecký odhad súčasnej hodnoty budúcich disponibilných výnosov z

využitia nehnuteľnosti formou prenájmu , diskontovaných rizikovou ( diskontnou ) sadzbou.
• Opotrebenie stavby ( O ) - je percentuálne vyjadrenie opotrebenia stavby.
• Vek stavby (V) - je vek stavby v rokoch od začiatku užívania k termínu posúdenia (ohodnotenia).
• Zostatková životnosť stavby ( T )  - je predpokladaná doba ďalšej životnosti stavby v rokoch až do

predpokladaného zániku stavby.
• Predpokladaná životnosť stavby (Z ) - je predpokladaná ( alebo stanovená ) celková životnosť

stavby v rokoch.

b.) Definícia použitých postupov 

Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb 

Na stanovenie východiskovej hodnoty sú použité rozpočtové ukazovatele v Metodike výpočtu všeobecnej 
hodnoty nehnuteľností a stavieb ( ISBN 80-7100-827-3). Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných 
známych štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 2. štvrťrok 2019. 
Stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb 

Na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb sa používajú metódy: 
• Metóda porovnávania
• Kombinovaná metóda
• Metóda polohovej diferenciácie

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov 

Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa používajú metódy: 
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• Metóda porovnávania
• Výnosová metóda
• Metóda polohovej diferenciácie

8. OSOBITNÉ POŽIADAVKY OBJEDNÁVATEĽA:
• Neboli vznesené.

II. POSUDOK

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) 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.

Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb: 
Použitá je metóda polohovej diferenciácie. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je 
vylúčená z dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu a typ stavby. 

Metóda polohovej diferenciácie 
Metóda vychádza zo základného vzťahu: 
VŠHs = TH * kpo [€], 
kde: TH - technická hodnota stavieb na úrovni bez DPH,

kpo - koeficient polohovej diferenciácie, ktorý vyjadruje pomer medzi technickou hodnotou
a všeobecnou hodnotou (na úrovni s DPH)

Na určenie koeficientu polohovej diferenciácie boli použité metodické postupy obsiahnuté v metodike 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). 

Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov: 
Použitá je metóda polohovej diferenciácie. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je 
vylúčená z dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu a typ stavby. 

Metóda polohovej diferenciácie pre pozemky vychádza zo základného vzťahu: 
VŠHPoz = M * (VHMJ * kpo) [€], 

kde M - počet merných jednotiek (výmera pozemku),
VHMJ - východisková hodnota na 1 m2 pozemku
kpo - koeficient polohovej diferenciácie
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b) Vlastnícke a evidenčné údaje :

List vlastníctva číslo : 8785 

Okres: 

Obec: 

Trenčín 

Trenčín 

Katastrálne územie : Trenčín 

Miesto nehnuteľnosti: ulica Pod Sokolice 

Dátum vyhotovenia LV: 04.06.2019 s údajmi platnými ku dňu 03.06.2019 - 18.00 h 

Časť A. MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra C - KN 
parcelné číslo 

3719 

Výmera v m2 

334,0 

druh pozemku 

Zastavaná plocha 
a nádvorie 
Zastavaná plocha 
a nádvorie 

spôsob využitia Umiestnenie pozemku 

3725/ 11 588,0 

Legenda: 

16 1 

18 1 

Spôsob využitia pozemku: 
16 - pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom 
18 - pozemok na ktorom je dvor 

Umiestnenie pozemku: 
1 - pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

STAVBY 
súpisné číslo 

2915 

na parcele č. 

3719 

druh stavby 

1 
popis stavby 

sklad 
Umiestnenie stavby 

1 

Legenda: 
Druh stavby: 

1 - priemyselná budova 

Kód umiestnenia stavby : 
1 - Stavba je postavená na zemskom povrchu 

Časť 8. VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

Porad.číslo Meno a priezvisko Adresa 

1 Jozef Michalík - KERMI Dolná Súča 240 
Titul nadobudnutia : V 993/05 - Kúpna zmluva 

Časť C. ŤARCHY 

Porad. č.: 

Dátum narod. Spoluvlast. podiel 

1/1 

1 V 1210/04 - Vecné bremeno v prospech vlastníka pare. č. 3725/11 - právo prechovu a prejazdu 

motorovými vozidlami každého typu cez pare. č. 3725/1 na pare. č. 3725/11 - vz. 2722/05 

Iné údaje: 

Poznámka: 

OKO III. etapa vz. č. 2575/2009 

Bez zápisu 
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c) Porovnanie právnej a technickej dokumentácie so skutočným stavom :
• Technická dokumentácia nebola poskytnutá. Skutkový stav bol zameraný pri obhliadke

nehnuteľnosti laserovým meračom Bosch. Vek stavby bol odvodený od svedectva vlastníka a
súčasne s vyjadrením mesta Trenčín - útvarom územného plánovania.

• Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom.

d) Vymenovanie jednotlivých stavieb a pozemkov v súlade s dokladmi o vlastníctve, ktoré sú
predmetom ohodnotenia

• skladová hala súp. č. 2915 na parcele č. 3719 registra C-KN k .ú. Trenčín
• pozemok parcela číslo 3719 ( 334,0 m2 ) registra C- KN , k. ú. Trenčín
• pozemok parcela číslo 3725/11 ( 588,0 m2 ) registra C- KN , k. ú. Trenčín

e) Vymenovanie jednotlivých stavieb a pozemkov, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:
• neboli zistené

f) Údaje o obhliadke predmetu ohodnotenia :
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením a zameraním bola uskutočnená dňa 18.04.2019. Pri
obhliadke bol súčasne zisťovaný stavebno technický stav nehnuteľnosti. Pri obhliadke bol prítomný vlastník
nehnuteľnosti p. Michalík Jozef.

Fotodokumentácia súčasného stavu nehnuteľnosti bola vykonaná znalcom počas obhliadky dňa 18.04.2019.

g) Údaje katastra nehnuteľností:
Poskytnuté, prípadne znalcom získané údaje z katastra nehnuteľností boli porovnané so skutočným stavom.

• Neboli zistené rozdiely v popisných a geodetických údajoch katastra:

2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY

2.1 BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY) 

2.1.1 Skladová hala Trenčín 
POPIS STAVBY 

Umiestnenie stavby : 

Skladová hala je postavená na parcele č. 3719 v Trenčíne. Hala je samostatne stojací objekt postavený 
medzi priemyselnými objektmi ľahkej výroby a skladmi. Pôvodne bola postavená pre účel skladovania pre 
spoločnosť Trenčín mesto módy . Prístup na pozemok je po spevnenej komunikácie . Napojenie na verejnú 
komunikáciu je cez súkromné pozemky. 

Technický popis stavby: 

Podľa doplnenia údaja z útvaru územného plánovania a podľa svedectva majiteľa nehnuteľnosti 
bola stavba daná do užívania pred rokom 1980. Stavbu tvorí jednopriestorová a jednopodlažná jednoduchá 
hala. 

Hala je postavená na základovej železobetónovej doske. Z dôvodu nezachovania sa žiadnej 
projektovej dokumentácie, vyvodzujem , že priehradové strešné väzníky z oceľe sú zakotvené do 
betónových pätiek. Väzníky súčasne tvoria aj nosnú konštrukciu haly. Strešná krytina je súčasne obvodový 
plášť. Na spodnej časti je z pozinkovaných vlnitých tabúľ, ktoré prechádzajú do sklolaminátových vlnitých 
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tabúl. Objekt nie je zateplený. Na čelných rovných stenách majú oceľové dvojkrídlové brány z plného 

plechu, manuálne otváravé. Stavba bola napojená na elektrickú energiu a bola umelo osvetlená . 

Elektrifikácia je však poškodená a čiastočne demontovaná. Objekt nemá okná, dvere. Nie je vykurovaný. 

Hala nemá bleskozvod. 

Dispozičné riešenie 

1 nadzemné poschodie: obsahuje 1 x voľný priestor 

ZATRIEDENIE STAVBY 
JKSO: 811 69 haly pre skladovanie a úpravu produktov - ostatné 

KS: 1252 Nádrže, silá a sklady 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY 

Výpočet 

Základy 
25,0*13,36*0,15 

Vrchná stavba 
3,14*6,68*6,68*0,5*25 

Obstavaný priestor stavby celkom 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 

Rozpočtový ukazovateľ: 
Koeficient konštrukcie: 

RU = 1 301 / 30,1260 = 43,19 €/m3 

kK = 0,948 (kovová} 

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu 

Obstavaný priestor 
[m3] 

50,10 

1 751,43 

1801,53 

Podlažie Číslo Výpočet ZP ZP [m2] 
Repr 

Výpočet výšky (h) 
h 

[m] 
Nadzemné 1 25*13,36 334 Repr. 6,89 6,89 

Priemerná zastavaná plocha: {334) / 1 = 334,00 m2 

Priemerná výška podlaží: {334 * 6,89) / {334) = 6,89 m 

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

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu 

Cenový Koef. 
Číslo Názov podiel RU štand. 

[%] CPi kSi 

Konštrukcie podľa RU 
1 Základy vrát. zemných prác 12,00 1,00 

2 Zvislé konštrukcie 29,00 0,50 
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kzP = 0,92 + {24 / 334) = 0,9919 

kvp = 0,40 + {3,60 / 6,89) = 0,9225 

Cenový 
Výsledný 

Úprava podiel 
podielu hodnoten Pošk. [%] 

podiel 

cpi * ksi ej stavby 
prvku na 

[%] 
pošk. [%] 

12,00 24,84 o 0,00

14,50 30,02 o 0,00
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3 Stropy 

4 Zastrešenie bez krytiny 

s Krytina strechy 

6 Klampiarske konštrukcie 

7 Úpravy vnútorných povrchov 

8 Úpravy vonkajších povrchov 

9 Vnútorné keramické obklady 

10 Schody 

11 Dvere 

12 Vráta 

13 Okná 

14 Povrchy podláh 

15 Vykurovanie 

16 Elektroinštalácia 

17 Bleskozvod 

18 Vnútorný vodovod 

19 Vnútorná kanalizácia 

20 Vnútorný plynovod 

21 Ohrev teplej vody 

22 Vybavenie kuchýň 

23 Hygienické zariadenia a WC 

24 Výťahy 

25 Ostatné 

Jspolu 1 

Poškodenosť stavby: 

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

1,02 

TECHNICKÝ STAV 

číslo posudku: 118 / 2019 

9,00 0,00 0,00 
11,00 1,00 11,00 
3,00 0,50 1,50 
1,00 0,50 0,50 
6,00 0,00 0,00 
3,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
1,00 0,00 0,00 
2,00 0,00 0,00 
2,00 0,40 0,80 
4,00 0,00 0,00 

5,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

5,00 1,00 5,00 

1,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

6,00 0,50 3,00 

100,00 1 1 48,30 1 

13,29 % 

kv = 48,30 / 100 = 0,4830 
kcu = 2,535 
kM = 1,02 

0,00 o 

22,77 s 

3,11 so 

1,04 o 

0,00 o 

0,00 o 

0,00 o 

0,00 o 

0,00 o 

1,66 15 

0,00 o 

0,00 o 

0,00 o 

10,35 100 

0,00 o 

0,00 o 

0,00 o 

0,00 o 

0,00 o 

0,00 o 

0,00 o 

0,00 o 

6,21 o 

100,00 1 1 

VH = RU * kcu * kv * kzp * kvP * kK * kM [€/m3] 

0,00 

1,14 

1,56 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,25 

0,00 

0,00 

0,00 

10,35 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

13,29 

VH = 43,19 €/m3 * 2,535 * 0,4830 * 0,9919 * 0,9225 * 0,948 * 

VH = 46, 7898 €/m3 

Pri obhliadke bolo zistené, že objekt je určený hlavne pre skladovanie predmetov. Objekt potrebuje 
rozsiahlu obnovu prvkov krátkodobej životnosti. Hala neprešla za svoju dobu trvania žiadnou výraznou 
opravou alebo rekonštrukciou prvkov dlhodobej životnosti a preto som zvolil na výpočet opotrebovania 
lineárnu metódu. S ohľadom na konštrukčné vyhotovenie a použitý materiál uvažujem so životnosťou 40 
rokov podľa metodiky výpočtu VŠH stavieb ÚSI ŽU v Žiline. 

Názov Začiatok 
V [rok] T [rok] Z [rok] o[%] TS [%]

užívania 
Skladová hala Trenčín 1980 39 1 40 97,50 2,50 
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znalec: Ing. Jiŕí FIŠÁREK

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov 

Východisková hodnota 
nepoškodenej stavby 

Poškodenosť 

Východisková hodnota 

Technická hodnota 

1 Výpočet 

46,7898 {/m3 * 1801,53 m3 

-13,29 % z 84 293,23 

2,50 % z 73 088,55 { 

·-- ------- -- - -

1 

číslo posudku: 118 / 2019 

Hodnota[€} 

84 293,23 

-11 204,68

73 088,55

1 827,21 

Poškodenosť stavby: (84 293,23{ - 73 088,55{) / 84 293,23{ * 100 % = 13,29 % 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY

3.1 STAVBY 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 

3.1.1.1 NEBYTOVÉ BUDOVY 

Výpočet všeobecnej hodnoty je vykonaný metódou polohovej diferenciácie s použitím metódy výpočtu 
koeficientu polohovej podľa " Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb" vydanej ÚSI 
ŽU v Žiline . Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je zvolený na úrovni 0,70 , ktorá zodpovedá 
vzhľadom na veľkosť sídelného útvaru, polohy , typu nehnuteľnosti, dopytu a priemernému pomeru 
všeobecnej a technickej hodnoty obdobných stavebných objektov v uvedenej lokalite mesta Trenčín so 
záujmom o kúpu nehnuteľnosti v danom čase a danom mieste. Zdôvodnenie jednotlivých faktorov a ich 
hodnotenie je uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
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a.) Analýza polohy 

nehnuteľnosti : 

Hodnotená nehnuteľnosť - hala 
je situovaná v mestskej časti , 
ktorá hraničí s obytnou zónou 
ale už má charakter 
priemyselného parku, nakoľko 

, okolité budovy a haly sú pre 
ľahkú výrobu a skladovanie, 
respektíve výstavné haly. V 
blízkosti sa nachádza zastávka 
MHD, prímestskej autobusovej 
dopravy a do 15 minút chôdze 
aj železničná stanica a 
autobusová stanica. V blízkosti 
je nákupné centrum MAX, 
Kaufland a drobné obchodné 
prevádzky . Táto mestská časť 
obce je z hľadiska dopravy do 
centra krajského mesta veľmi 
dobre dostupná - do 5 minút 
autom. Z hľadiska predajnosti 



Z!Jalec: Ing. Jiŕí FIŠÁREK 

6 

číslo posudku: 118 / 2019 

Poloha haly vo vzťahu k 

mestskej časti 

ide o vyhľadávanú lokalitu, kde dopyt je v rovnováhe s ponukou. Lokalita nie je zaťažená zvýšenou 
hlučnosťou, prachom alebo zápachom z poľnohospodárskej činnosti. 
Mesto má infraštruktúru, ktorá prináleží mestu s vyšším významom pre vacs1 územný celok. Mesto má 
fakultnú nemocnicu, polikliniku, zdravotné špecializované strediská, verejné inštitúcie, banky, základné, 
stredné školy a gymnázium, univerzitu, obchodné centrá, dva zimné štadióny, futbalové štadióny, krytú a 
mestskú plaváreň. Z ,.,, •.. �:.:. 
dopravného hľadiska ''"''"'" 
je tU letiSkO, / ORECHOVÉ \zamarovce ,,,, 

] 1STEBNÍK / , železničná stanica 
medzinárodného 
koridoru 
autobusová stanica 
diaľkových a 
prímestských spojov, 
taxislužby a MHD. 
Mesto má historický 
význam ktorý 
podporuje zachovalý 
a rekonštruovaný 
hrad a iné historické 
budovy. V meste je 
vybudovaný 
priemyselný park, 
ktorý sa zapÍňa 
zahraničnými ale aj 
domácimi tradičnými 

ZLATOVCE 

'.ÁBLATIE u 

1 

},==!

��'9-.,,J 
.... ;;_;,.;.;,,;;

=

:-[;)@-•· - ----- -�- .. 

} 

-: 
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3il 

Poloh1 haly vo vzťahu k centru 

mesta 1 , moinost'ami 

napojenia sa na infraitruktúru 

mest1 



Znalec: Ing. Jifí FIŠÁREK číslo posudku: 118 / 2019 

zamestnávateľmi, ktorý vytvárajú širokú ponuku pracovných príležitostí , čo vytvára nízku nezamestnanosť 
v meste (miera nezamestnanosti podľa Ústredia práce za február 2019 je najnižšia v SR - 1,85 % ) . 

b.J Analýza využitia nehnuteľnosti:

V čase ohodnotenia bola stavba nevyužívaná. Nepredpokladám v budúcnosti využívanie tejto
nehnuteľnosti na iný účel ako skladovanie produktov bez významnej investície. S čiastočným dobudovaním
priestorov by mohla slúžiť ako sídlo spoločnosti spolu so skladovým zázemím a s dostatočnou parkovacou
plochou pred halou. Podmienka by bola vyriešiť prepojenie na verejnú komunikáciu.

c.J Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľnosti:

• Zosuvné územie : nevyskytuje sa v uvedenom území

• Poddolované územie: nie je

• Hygienické a ochranné pásma podľa osobitných predpisov: nie je

• Bezpečnostné a ochranné pásma : nie sú

• Rizikové skupiny obyvateľstva: nie sú

• Stavby nezapísané v KN : nezistené

• Ťarchy - vecné bremeno v prospech vlastníka ohodnocovanej nehnuteľnosti v zmysle listu
vlastníctva číslo 8785 .

• V danej lokalite neboli zistené žiadne iné priame riziká spojené s užívaním nehnuteľnosti v čase
ohodnotenia.

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0, 7 

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda I Výpočet 
1. trieda III. trieda+ 200 % = (0,700 + 1,400)
II. trieda Aritmetický priemer 1. a III. triedy

Priemerný koeficientIII. trieda
IV. trieda
V. trieda

Aritmetický priemer V. a III. triedy
,111. trieda - 90 % = (0,700- 0,630)

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: 

Číslo Popis/Zdôvodnenie 

1 Trh s nehnuteľnosťami
dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe 

Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k 

2 centru obce
časti obce nevhodné k bývaniu situované na okraji 
obce 

3 Súčasný technický stav nehnuteľností
nehnuteľnosť vyžaduje opravu 

Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti 

4 ľahká výroba a služby, bez negatívnych vplyvov na 
okolie a bez zvláštnych požiadaviek na dopravu a 
skladovanie 

s 
Príslušenstvo nehnuteľnosti 

bez dopadu na cenu nehnuteľnosti 
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Trieda 

III. 

IV. 

111. 

III. 

III. 

1 Hodnota 
2,100 
1,400 
0,700 
0,385 
0,070 

kpo1 
Váha Výsledok 

v, kpo1*V1 

0,700 13 9,10 

0,385 30 11,55 

0,700 8 5,60 

0,700 7 4,90 

0,700 6 4,20 



Znalec: Ing. Jiŕí FIŠÁREK číslo posudku: 118 / 2019 

Typ nehnuteľnosti 
6 priemerný - obchodný a prevádzkový objekt bez III. 0,700 10 7,00 

parkoviska 

Pracovné možnosti obyvateľstva - miera 

7 
nezamestnanosti 

dostatočná ponuka pracovných možností v mieste, 
1. 2,100 9 18,90 

nezamestnanosť do 5 % 

8 
Skladba obyvateľstva v mieste stavby 

II. 1,400 6 8,40 
priemerná hustota obyvateľstva 

Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám 
9 orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a III. 0,700 5 3,50 

čiastočne nevhodná 

Konfigurácia terénu 
10 rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone 1. 2,100 6 12,60 

do 5% 

Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby 
11 elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, II. 1,400 7 9,80 

kanalizácia, telefón, spoločná anténa 

12 
Doprava v okolí nehnuteľnosti 

II. 1,400 7 9,80 
železnica, autobus a miestna doprava 

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

13 krajský úrad, súd, banka, daňový úrad, vysoká škola, 1. 2,100 10 21,00 

nemocnica, divadlo, kompletná sieť obchodov a 
služieb 

14 
Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby 

les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m 
III. 0,700 8 5,60 

Kvalita životného prostredia v bezprostrednom 

15 
okolí stavby 

bez akéhokoľvek poškodenia ovzdušia, vodných 
1. 2,100 9 18,90 

tokov, bez nadmernej hlučnosti 

Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, 
16 vplyv na nehnut. III. 0,700 8 5,60 

bez zmeny 

17 
Možnosti ďalšieho rozšírenia 

žiadna možnosť rozšírenia 
v. 0,070 7 0,49 

18 
Dosahovanie výnosu z nehnuteľností 

III. 
bežný prenájom nehnuteľností 

0,700 4 2,80 

19 
Názor znalca 

IV. 0,385 20 7,70 
problematická nehnuteľnosť 

!Spolu 1 1 1 180 1 167,44 

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 

Názov 1 Výpočet 1 Hodnota 
Koeficient polohovej diferenciácie kpo = 167,44/ 180 0,93 
Všeobecná hodnota VŠH5 = TH * kpo = 1 827,21 ( * 0,930 1699,31 € 
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Znalec: Ing. Jifí FIŠÁREK číslo posudku: 118/2019 

3.2 POZEMKY 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 

POPIS 

Ohodnocovaný pozemok sa skladá z parciel č. 3719 a 3725/11 v k. ú. Trenčín, obec Trenčín a ktoré sú 

evidované na LV č. 8785. V katastri sú parcely evidované s charakteristikou ako zastavané plochy a 

nádvoria s celkovou výmerou 922,0 m2
• Ohodnocujem podiel 1/1 z celkovej výmery. Pozemok je medzi 

jestvujúcou zástavbou podobných objektov. Tvar pozemku je pravidelný , má dostatočnú šírku. Pozemok 

nie je zaťažovaný zvýšenou hladinou hluku, prašnosťou alebo napr. zápachom zo živočíšnej výroby . V 

priľahlej komunikácii sú uložené verejné siete vodovodu, elektriny , kanalizácie a plynu . Jedná sa o 

rovinatý pozemok. 

Spolu 

Parcela Druh pozemku výmera 

[mZ] 

3719 zastavané plochy a nádvoria 334,00 

3725/11 zastavané plochy a nádvoria 588,00 

Spolu 

výmera 

Obec: Trenčín 

Východisková hodnota: VHMJ = 26,56 €/m2 
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Kópia z

katastrálnej mapy 

s vyznačenými 

ohodnocovanými 

pozemkami ( 

zvýraznená modrá 

- pozemok pod

ohodnocovanou

halou, žltá -
3 ostatný

L 
ohodnocovaný

- - pozemok, zelená -

súkromné
37 

pozemky , cez

ktoré je prístup k

verejnej

komunikácii):

Spoluvlastnícky Výmera 

podiel [mZ] 

1/1 334,00 

1/1 588,00 

922,00 
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Označenie a názov 
Hodnota 

Hodnotenie koeficient 
koeficientu 

4. centrá miest od 10 OOO do 50 OOO obyvateľov, obytné zóny miest

ks 
nad 50 OOO obyvateľov, obytné zóny samostatných obcí v dosahu

koeficient všeobecnej 
miest nad 50 OOO obyvateľov, prednostné oblasti vilových alebo

1,20 
rodinných domov v centre i mimo centra mesta, oblasti rekreačných

situácie 
stavieb v dôležitých centrách turistického ruchu, priemyslové a
poľnohospodárske oblasti miest nad 50 OOO obyvateľov
4. - rodinné domy, bytové domy a ostatné budovy na bývanie s

kv nižším štandardom vybavenia,
koeficient intenzity - nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, 1,00 

využitia šport s nižším štandardom vybavenia, 
- nebytové budovy pre poľnohospodársku výrobu

ko 
4. pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej hromadnej

koeficient dopravných 1,00 
vzťahov 

dopravy

kF 4. výrobné územia s prevahou plôch pre priemyselnú výrobu a
koeficient funkčného sklady (priemyselná poloha), plochy určené pre verejné dopravné a 1,10 

využitia územia technické vybavenie 
k1 2. stredná vybavenosť (možnosť napojenia najviac na dva druhy

koeficient technickej 
verejných sietí, napríklad miestne rozvody vody, elektriny) 

1,20 
infraštruktúry pozemku 

kz 3. pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to nebolo
koeficient povyšujúcich

zohľadnené v zvýšenej východiskovej hodnote 
2,80 

faktorov 
kR 11. iné faktory (napríklad tvar pozemku, výmera pozemku, druh 

koeficient redukujúcich možnej zástavby, nezabezpečený prístup z verejnej komunikácie, 0,60 
faktorov chránené územia, neobmedzujúce regulatívy zástavby a pod.) 1 

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 

Názov 1 Výpočet 1 Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie 

Jednotková hodnota pozemku 

Všeobecná hodnota pozemku 

VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH 

Názov 

parcela č. 3719 

parcela č. 3725/11 

Spolu 

kpo = 1,20 * 1,00 * 1,00 * 1,10 * 1,20 * 
2,80 * 0,60 
VŠHMJ = VHMJ * kpo = 26,56 €/m2 * 2,6611 

VŠHpoz = M * VŠHMJ = 922,00 m2 * 70,68 
€/m2 

Výpočet 

334,00 m2 * 70,68 €/m2 * 1/1 

588,00 m2 * 70,68 €/m2 * 1/1 
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2,6611 

70,68 €/m2 

65166,96 € 

Všeobecná hodnota 

pozemku v celosti [€] 

23 607,12 

41 559,84 

65 166,96 
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III. ZÁVER

OTÁZKY A ODPOVEDE 

číslo posudku: ll8 / 2019 

úloha znalca bola stanovenie všeobecnej hodnoty skladovej haly súp. č. 2915 na parcele č. 3719 a 
pozemkov parcely č. 3719 a 3725/11 v k. ú. Trenčín, obec Trenčín. Všeobecná hodnota nehnuteľností bola 
stanovená podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a je znaleckým 
odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia 18. apríla 2019 , ktorú by tieto 
nehnuteľnosti 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. 
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti vzhľadom na polohu v rámci obce, veľkosti obce, blízkostí centra 
krajského mesta, dostupnosť a dopravné spojenia, možnosti zamestnania v okolí, prostredia a lokality a 
podľa použitých materiálov je podľa znalca reálna. 

REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY 

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby 

Skladová hala Trenčín 1699,31 

Pozemky 

Pozemky Trenčín - pare. č. 3719 {334 m2) 23 607,12 

Pozemky Trenčín - pare. č. 3725/11 (588 m2) 41 559,84 

Spolu pozemky (922,00 m2) 65 166,96 

Všeobecná hodnota celkom 66 866,27 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene 66 900,00 

Slovom: Šestdesiatšesťtisícdeväťsto Eur 

MIMORIADNE RIZIKÁ 

• Hodnotená nehnuteľnosť nemá zabezpečený prístup na verejnú komunikáciu. Podľa LV č. 8785 má
zabezpečený prístup len čiastočne na pozemok pare. č. 3725/1. Avšak medzi týmto pozemkom,
respektíve ohodnocovaným pozemkom a verejnou komunikáciu je parcela č. 3724/1 , ktorá je v
súkromnom vlastníctve a na ktorú sa nevzťahuje žiadne vecné bremeno v prospech vlastníka
ohodnocovanej nehnuteľnosti v práve prechodu a prejazdu. Z toho dôvodu vychádzam pri výpočte
ceny za pozemok s použitím redukujúceho koeficientu.

• Na hodnotenú nehnuteľnosť nevhodne vplývajú vzrastlé stromy , ktoré ohrozujú bezpečnosť stavby
a možných pracovníkov na uvedenej nehnuteľnosti. Likvidácia uvedených stromov si vyžaduje
väčšie náklady pri zachovaní a nepoškodenia haly.

• Na hodnotenú nehnuteľnosť a pozemok neviaznu žiadne ťarchy, vecné bremená, práva užívania
pre tretiu osobu, práva obmedzujúce nakladanie s nehnuteľnosťou.
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• Správnosť stanovenia všeobecnej hodnoty bytu a pozemku je podmienená správnosťou , úplnosťou
a presnosťou podkladov, ktoré boli dané znalcovi k dispozícii ku dňu stanovenia všeobecnej
hodnoty.

V Trenčíne dňa 04.06.2019 Ing. Jirí FIŠÁREK 
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, 

ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor 37 00 00 - Stavebníctvo a odvetvie 

37 09 01 - Odhad hodnoty nehnuteľností. 

Evidenčné číslo znalca 915 337 

Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom 118/2019 znaleckého denníka č. 1/2019. 

Znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu č. 

118/2019. 

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku/ znaleckého 

úkonu. 

v, F ..• , k ..._ 
ng. ,n 1sare 
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