
 
Znalec :    Ing.Danka  Žakarovská , 034  95 Likavka 34, evidenčné číslo znalca 
913921, znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, 

mob. 0907 460051  

   

Zadávateľ znaleckého  posudku :       Občiansky výbor mestskej časti              
                                 Ružomberok - Černová 

                                 Andreja Hlinku 1 

                                 034 06 Ružomberok       

  

Číslo spisu ( objednávky ) :   2/2019 zo dňa 22.2.2019 
   

   

 

 

 

 

   
 
 

ZNALECKÝ POSUDOK 

 

číslo  19/2019 
 

 

 

 

Vo veci 
stanovenia hodnoty  pozemku  v lokalite IBV Hríby kú Ružomberok, obec Ružomberok 

mestská časť Černová, okres Ružomberok pre potreby projektu pozemkových úprav.      

   

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

   

Počet strán(z toho príloh) :     29(14) 
 

Počet  odovzdaných vyhotovení:    3*  
   

   

V Likavke :      24.2.2019  
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I. ÚVODNÁ ČASŤ 

 
 
1.1 Úloha znalca :     
Podľa objednávky 2/2019 zo dňa 22.2.2019 je úlohou znalca  stanovenie všeobecnej 

hodnoty 1 m2 pozemku z lokality IBV Hríby, Ružomberok - Černová, kú Ružomberok, 

obec Ružomberok mestská časť Černová, okres Ružomberok.   

  

1.2 Účel znaleckého  posudku :   Prevod vlastníctva pre potreby pozemkových úprav   
   

1.3 Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok:  24.2.2019 
   

1.4 Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť ohodnocuje:  24.2.2019 
  

1.5 Podklady pre vypracovanie znaleckého  posudku :   
         

1.5.1 Dodané objednávateľom :  

 Objednávka 

 Výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva v Ružomberku č.228/2016 zo dňa 

21.9.2019 

 

1.5.2 Obstarané znalcom :  

 Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.19166 zo dňa 

23.2.2019 vytvorený cez katastrálny portál  

 Realizované prevody vlastníctva pozemkov v predmetnej lokalite 

 Fotodokumentácia 

 Údaje z internetu www.reality.sk; www.topreality.sk; www.trh.sk; 

www.nehnuteľnosti.sk; www.nbs.sk; www.upsvar.sk 

  

1.6. Použité právne predpisy a literatúra: 

 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 

Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty. 

 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 (Katastrálny 

zákon) 

 Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej 

klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy 

(použitá výlučne na zatriedenie do klasifikácie podľa použitého 

katalógu rozpočtových ukazovateľov). 

 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. 

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HYPO_NET/Posudky/www.reality.sk
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HYPO_NET/Posudky/www.topreality.sk
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 Vyhláška MS SR č.213/2017 Z.z. 

 STN 734055 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných 

objektov. 

 Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty 

nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-

7100-827-3 

   

1.7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov: 
 

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. 

 

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov 

Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa používajú metódy: 

 Metóda porovnávania (Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na 

porovnanie je potrebný súbor aspoň troch pozemkov. Porovnanie treba 

vykonať na mernú jednotku (1 m2 pozemku) s prihliadnutím na odlišnosti 

porovnávaných pozemkov a ohodnocovaného pozemku), 

 Výnosová metóda (Len pozemky schopné dosahovať výnos. Výnosová hodnota 

pozemkov sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov 

počas časovo neobmedzeného obdobia), 

 Metóda polohovej diferenciácie (Princíp metódy je založený na určení 

hodnoty koeficientu polohovej diferenciácie, ktorý sa uplatní na 

východiskovú hodnotu pozemkov). 

 
1.8. 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.  

 

b)  Vlastnícke a evidenčné údaje :  
 Výpis z listu vlastníctva č. 19166  :        
vytvorený  dňa 23.2.2019 cez katastrálny portál  

   

Okres:   Ružomberok 

Obec:   Ružomberok       

Kat.územie:   Ružomberok        
   

Časť A :  Majetková podstata   
Parcely registra C evidované na katastrálnej mape 

 

Parc.č.    Výmera v m2   Druh pozemku           Pôvodné k.ú.   Umiest.p. 

1857        187          orná pôda                 2             1 
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Umiestnenie pozemku: 

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.  

 

Časť B :  Vlastníci 
1  Hiravá Mária r. Jančiarová    

                                              spoluvl.podiel  3/6 

 

Titul nadobudnutia  čd 885/12, PKV 2-1645 

Titul nadobudnutia  ROEP Z 2724/2012 

Titul nadobudnutia  čd.885/12, PKV 2-1646 

Titul nadobudnutia  čd.885/12, PKV 2-1641 

 

2  Hiravá Mária (mal.)    

                                              spoluvl.podiel  1/4 

 

Titul nadobudnutia  čd 885/12, PKV 2-1645 

Titul nadobudnutia  ROEP Z 2724/2012 

Titul nadobudnutia  čd.885/12, PKV 2-1646 

Titul nadobudnutia  čd.885/12, PKV 2-1641 

 
3  Hiravý Henrik     

                                              spoluvl.podiel  1/4 

 

Titul nadobudnutia  čd 885/12, PKV 2-1645 

Titul nadobudnutia  ROEP Z 2724/2012 

Titul nadobudnutia  čd.885/12, PKV 2-1646 

Titul nadobudnutia  čd.885/12, PKV 2-1641 

 
4 Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11 

K vlastníkovi por.č. 1,2,3 je pod por. č.4 správa na všetky parcely tohoto listu 

vlastníctva   

 

Časť C :  Ťarchy 
Bez zápisu. 

 

Iné údaje  

4 K vlastníkovi por.č. 1,2,3 je pod por. č.4 správa na všetky parcely tohoto 

listu vlastníctva   

 

Poznámka:  

Bez zápisu. 

 

  

c) Údaje o obhliadke a zameraní nehnuteľnosti :  
Pozemok som  obhliadla a nafotila dňa 23.2.2019.    

  

d) Porovnanie technickej dokumentácie nehnuteľnosti so skutkovým stavom:  ---- 
    

e)  Porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľností so zisteným 
skutkovým stavom:    
- Na LV 19166 je zapísaný pozemok EKN 1857 - druh pozemku orná pôda.  Pozemok sa 

nachádza v zastavanom území obce. Lokalita je určená na zastavanie individuálnou 

bytovou výstavbou. Územný plán zóny Ružomberok, Černová - Hríby bol schválený 

uznesením mestského zastupiteľstva v Ružomberku č. 228/2016 zo dňa 21.9.2016 ako 

všeobecne záväzné nariadenie Mesta Ružomberok č.12/2016 o záväznej časti 

Územného plánu zóny Ružomberok Černová - Hríby.  

  

f.1)  Zoznam nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom ohodnotenia :   
- Pozemok  parcela EKN 1857 kú Ružomberok obec Ružomberok    
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f.2)  Zoznam nehnuteľností, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia :  ---- 

 

2. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  

2.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

2.1.1.1 POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 

 
POPIS 
VŠHpoz = M * VŠHMJ   (€) 
M      - výmera pozemku v m2 
VŠHMJ    - jednotková všeobecná hodnota pozemku (€/m2)  

 

VŠHMJ = VHMJ * kPD    (€/m2) 
VHMJ = jednotková východisková hodnota pozemku (€/m2) 

 

kPD = ks * kv* kD * kP * kZ * kR  

 
kS - koeficient všeobecnej situácie 

kV - koeficient intenzity využitia 

kD - koeficient dopravných vzťahov 

kP - koeficient obchodnej alebo priemyselnej polohy 

kI - koeficient technickej infraštruktúry 

kZ - koeficient povyšujúcich faktorov 

kR - koeficient redukujúcich faktorov 

 

 

Lokality IBV Hríby v mestskej časti Černová, kú Ružomberok  
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Vyznačená parcela  EKN 1857  LV 19166 
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Na stanovenie hodnoty 1 m2 pozemku v danej lokalite bola ohodnotená parcela EKN 

č.1857, zapísaná na LV 19166, charakter orná pôda.    

 

Predmetný pozemok  sa nachádza v katastrálnom území Ružomberok, v mestskej časti 

Černová v území navrhovanom pre riešenie jednoduchých pozemkových úprav IBV 

Hríby. Územný plán zóny Ružomberok, Černová - Hríby bol schválený uznesením 

mestského zastupiteľstva v Ružomberku č. 228/2016 zo dňa 21.9.2016 ako všeobecne 

záväzné nariadenie Mesta Ružomberok č.12/2016 o záväznej časti Územného plánu 

zóny Ružomberok Černová - Hríby.  

 

Lokalita budúcej IBV Hríby je z južnej strany voľná. Zo severnej strany je cez 

ňu prechádza ulica Černovských martýrov, z východnej strany ulicami Včelárska a 

Nová, zo západnej strany ulicou Za jaročkom. Z východnej aj západnej strany je 

územie lemované existujúcou výstavbou  rodinných domov. Obec Ružomberok má 

mestskú hromadnú dopravu. Pozemky sú z časti  mierne svahovité so severným 

spádom a z časti rovinaté. Na časti pozemkov sa nachádzajú vzdušné vedenia 

elektrických rozvodov. V komunikácii Černovských martýrov sa nachádzajú verejné 

inžinierske siete - vodovod, kanalizácia, elektrická energia, zemný plyn. 

Komunikácia prechádza cez územnú zónu IBV Hríby z východu na západ.  

  

 

Parcela Druh pozemku Vzorec 

Spolu 
výmera 

[m2] 

Podiel 
Výmera 

[m2] 

EKN 1857 orná pôda 1 1,00 1/1 1,00 

 
Obec:     Ružomberok 
Východisková hodnota:  VHMJ = 9,96 €/m2 
 

Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 

Hodnota 
koeficient

u 

kS 
koeficient všeobecnej 

situácie 

3.  obytné zóny na predmestiach a priemyslové a 
poľnohospodárske oblasti miest do 50 000 obyvateľov, obytné zóny 
samostatných obcí v dosahu miest do 50 000 obyvateľov 

1,00 

 
Pozemok sa nachádza v mestskej časti Černová, medzi Novou  a 
Starou Černovou.  

 

kV 
koeficient intenzity 

využitia 

5. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie so 
štandardným vybavením, 
 

1,00 

 Pozemok nie je zastavaný.  

kD 
koeficient dopravných 

vzťahov 

4. pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej hromadnej 
dopravy 

1,00 

 
Obec má mestskú hromadnú dopravu, železničnú a autobusovú 
stanicu.  

 

kF 
koeficient funkčného 

využitia územia 

3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná 
poloha) 

1,20 
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 Plánované pre IBV.  

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

3. dobrá vybavenosť (možnosť napojenia najviac na tri druhy 
verejných sietí, napríklad miestne rozvody vody, elektriny, 
zemného plynu) 

1,20 

 
Možnosť napojenia na  elektrickú energiu, miestne rozvody vody, 
kanalizáciu, zemný plyn. 

 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 

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

1,40 

 Pozemky určené územným plánom na vyššie využitie.   

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 
0. nevyskytuje sa 1,00 

 
 
VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie 
kPD = 1,00 * 1,00 * 1,00 * 1,20 * 1,20 * 
1,40 * 1,00 

2,0160 

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 9,96 €/m2 * 2,0160 20,08 €/m2 

Všeobecná hodnota pozemku 
VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 1,00 m2 * 20,08 
€/m2 

20,08 € 

 

2.1.2 POROVNÁVACIA METÓDA  

2.1.2.1 POZEMOK POROVNÁVACOU METÓDOU 

POPIS 
 
Na stanovenie všeobecnej ceny pozemku porovnávacou metódou boli použité kúpne 

zmluvy z už zrealizovaných prevodov  pozemkov v územnej zóny IBV Hríby  z rokov 

2015, 2017, 2018.  Hodnota 1 m2 pozemku zo zmluvy z roku 2015(zmluva č.2) bola 

upravená zrážkou 3 % z dôvodu prevodu v roku 2015.   

 

Parcela Druh pozemku Vzorec 

Spolu 
výmera 

[m2] 

Podiel 
Výmera 

[m2] 

EKN 1857 orná pôda 1 1,00 1/1 1,00 

 
 
Počet MJ pozemku:  1,00 m2 
 
Zoznam porovnávaných pozemkov 
 
EKN 1269, EKN 1044 
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Pozemok sa nachádza v lokalite IBV Hríby. Jedná sa o prevod vlastníctva parcela 

EKN   1269 - orná pôda o výmere 461 m2 a EKN 1044 - orná pôda o výmere 368 m2. 

Prevod vlastníctva bol zrealizovaný  12.7.2017.  

 

 
Druh dokladu:  Kúpna zmluva  
Identifikácia dokladu:   N 176/2016 
Dátum k dokladu:  24. 2. 2019 
Počet MJ pozemkov:  1,00 m2 
Cena pozemku podľa dokladu:  20,00 € 
Cena pozemku na MJ:  20,00 €/m2 
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CKN 13235, CKN 13236 
 
Pozemok sa nachádza v lokalite IBV Hríby. Jedná sa o prevod vlastníctva parcely 

CKN   13235 - orná pôda o výmere 182 m2 a CKN 13236 - orná pôda o výmere 132 m2. 

Prevod vlastníctva bol zrealizovaný  9.4.2015.  

 
 

 

Druh dokladu:  Notárska zápisnica 
Identifikácia dokladu:   N 52/2015 
Dátum k dokladu:  9. 4. 2015 
Počet MJ pozemkov:  1,00 m2 
Cena pozemku podľa dokladu:  24,00 € 
Cena pozemku na MJ:  24,00 €/m2 
 
EKN 1036 
 
Pozemok sa nachádza v lokalite IBV Hríby. Jedná sa o prevod vlastníctva parcely 

EKN   1036 - orná pôda , spoluvlastníckeho podielu 5/24 o výmere 87 m2. Prevod 
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vlastníctva bol zrealizovaný  20.8.2018. 

 
 

 
 

Druh dokladu:  Kúpna zmluva  
Identifikácia dokladu:    
Dátum k dokladu:  20. 8. 2018 
Počet MJ pozemkov:  1,00 m2 
Cena pozemku podľa dokladu:  21,00 € 
Cena pozemku na MJ:  21,00 €/m2 
 
 
Výpočet všeobecnej hodnoty pozemku 
 

Názov 
EKN 1269, EKN 

1044 

CKN 13235, CKN 
13236 

EKN 1036 

Cena porovnateľného majetku [€] 
  20,00 

(realizovaná cena) 
  24,00 

(realizovaná cena) 
  21,00 

(realizovaná cena) 

Cena na MJ [€/m2] 20,00 24,00 21,00 

Hodnotenie faktorov    

Ekonomické faktory 
 - aktuálnosť porovnateľnej ceny 

±  0,00 % 
zhoda 

-  3,00 % 
prevod z roku 2015 

±  0,00 % 
zhoda 

Polohové faktory 
 - Forma prevodu 

±  0,00 % 
zhoda 

±  0,00 % 
zhoda 

±  0,00 % 
zhoda 

Fyzické faktory 
 - Všetky porovnateľné pozemky sú 
z lokality IBV Hríby. 

±  0,00 % 
zhoda 

±  0,00 % 
zhoda 

±  0,00 % 
zhoda 
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Spolu: ±  0,00 % -  3,00 % ±  0,00 % 

Vyhodnotenie    

Porovnateľná hodnota na MJ 
[€/m2] 

20,00 23,28 21,00 

Priemerná porovnateľná 
hodnota 

  21,43 €/m2
 

 
 
Výpočet porovnateľnej hodnoty na MJ [€/m2]: 
 
EKN 1269, EKN 1044: 20,00+20,00*(+0,0000+0,0000+0,0000)= 20,00 €/m2 
CKN 13235, CKN 13236: 24,00+24,00*(-0,0300+0,0000+0,0000)= 23,28 €/m2 
EKN 1036: 21,00+21,00*(+0,0000+0,0000+0,0000)= 21,00 €/m2 
 
 
Výpočet priemernej porovnateľnej hodnoty na MJ [€/m2]: 
 
(20,00+23,28+21,00)/3=21,43 €/m2 
 
 
VYHODNOTENIE 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Všeobecná hodnota na mernú 
jednotku 

   21,43 €/m2 

Všeobecná hodnota pozemku 
stanovená metódou porovnávania 

VŠHPOZ = 1 m2 * 21,43 €/m2 21,43 € 
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2.1.3 VÝBER VHODNEJ METÓDY 

 

Metóda výpočtu všeobecnej hodnoty pozemkov Hodnota [€] 

Metóda polohovej diferenciácie 20,08 

Porovnávacia metóda 21,43 

 
Všeobecná hodnota 1 m2 pozemku v lokalite  IBV Hríby kú Ružomberok bola 

vypočítaná metódou polohovej diferenciácia a porovnávacou metódou. Výsledné 

hodnoty vypočítané obidvomi metódami sú porovnateľné a vzájomne potvrdzujú 

objektívnosť stanovenej všeobecnej hodnoty pozemku. Ako vhodná metóda pre 

stanovenie všeobecnej hodnoty bola použitá porovnávacia metóda, vzhľadom ku 

skutočnosti, že k porovnaniu boli použité kúpne zmluvy  už zrealizovaných 

vlastníckych prevodov pozemkov v predmetnej lokalite. 

 
VŠH pozemkov = 21,43 € 
VŠH na MJ = 21,43 €/m2 

III. ZÁVER 

1. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Pozemky  

 LV 19166  kú Ružomberok   - parc. č. EKN 1857 (1  m2) 21,43 

Všeobecná hodnota celkom 21,43 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene 21,00 

 
Slovom: Dvadsaťjeden Eur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Likavke   dňa 24.2.2019 Ing. Žakarovská Danka 
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IV. PRÍLOHY 

 
 
1.Objednávka - 1A4 

2.Výpis z listu vlastníctva č.19166 - 2A4  

3.Výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva v Ružomberku zo dňa 21.9.2016- 3A4   

4.Fotodokumentácia - 1A4 

5.Kópie 3 kúpnych zmlúv - 7A4 
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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 stavebníctvo a odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, 

evidenčné číslo znalca 913921. Znalecký úkon je zapísaný v denníku pod číslom 

19/2019. 

 

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá následkov vedome nepravdivého znaleckého 

posudku. 

 

 

                                                  Ing. Danka Žakarovská 

 

 
  

  
 
 


