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I. ÚVOD 
 
 
 
 
 
 
1. Úloha znalca: Stanovenie informatívnej všeobecnej hodnoty častí pozemkov parc. „E“-KN č. 3739 - 
parc. č. 16/2, 17/2 a 22/6, vzniknuté v  zmysle overeného geometrického plánu, evidované na LV č. 5116, 
a častí pozemkov parc. „E“-KN č. 3740/2 - parc. č. 17/3 a 22/4, vzniknuté v  zmysle overeného 
geometrického plánu, evidované na LV č. 5117, v katastrálnom území Karlova Ves,  v meste Bratislava - 
mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV. 
 

2. Účel znaleckého posudku: Prevod vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v súvislosti s výstavbou 
chodníka na ul. Pernecká. 

 

3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný (rozhodujúci na zistenie stavebno-technického 

stavu):  10. 11. 2020 

 

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje:  10. 11. 2020 

 

5. Podklady na vypracovanie posudku:      

 

a)  podklady dodané zadávateľom:  

 Objednávka č. 673/2020 zo dňa 09. 11. 2020 

 Geometrický plán č. 68/2020, na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov parc. č. 3739 

a 3740/2(nové parc. č. 16/2, 17/2,3, 22/4,5,6,7), ktorý bol vypracovaný Ing. Ľubomírou 

Ogurčákovou, a úradne overený Okresným úradom v Bratislave, katastrálnym odborom, dňa 13. 11. 

2020, pod č. G1-2327/2020 

 Grafické zakreslenie častí pozemkov, ktoré sú predmetom ohodnotenia, v katastrálnej mape, 

v súvislosti s budúcim investičným zámerom 

 

b)  podklady získané znalcom:         
 Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 5116, k.ú. Karlova Ves, zo dňa 16.11.2020, 

vytvorený cez Kataster portál 

 Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 5117, k.ú. Karlova Ves, zo dňa 16.11.2020, 

vytvorený cez Kataster portál 

 Kópia za katastrálnej mapy, k.ú. Karlova Ves, zo dňa 16. 11. 2020, vytvorený cez Kataster portál 

 Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením, uskutočnená dňa 10. 11. 2020 

 Fotodokumentácia, zo dňa 10. 11. 2020 

 

5. Použité právne predpisy a literatúra:  

 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z., o stanovení 

všeobecnej hodnoty majetku, z 23.augusta 2004. 

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

 Vyhláška č. 228/2018 Z.z. ministerstva spravodlivosti SR, 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 

 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 500/2005 Z. z. z 26. októbra 2005, 
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/228/20180801
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/382/
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z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 33/2009 Z. z. z 9. februára 2009, 
ktorou sa mení a dopĺňa 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. 

 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 213/2017 Z. z. 

 STN 7340 55 - Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov. 

 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších 
predpisov. 

 Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. 

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

 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje 
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, Ţilinská 
univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3 

 
 
6. 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 súťaţe, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou 

informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, ţe cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. 

Výsledkom stanovenia je všeobecná hodnota na úrovni s daňou z pridanej hodnoty. 

 

Metóda polohovej diferenciácie 

Metóda vychádza zo základného vzťahu:  

VŠHS = TH . kPD [€] 

kde: TH  – technická hodnota stavieb na úrovni bez DPH, 

 kPD  – koeficient polohovej diferenciácie, ktorý vyjadruje pomer medzi technickou  

   hodnotou a všeobecnou hodnotou  

 

Na určenie koeficientu polohovej diferenciácie boli pouţité metodické postupy obsiahnuté v metodike USI. 

Princíp je zaloţený na určení hodnoty priemerného koeficientu predajnosti v nadväznosti na lokalitu 

a druh nehnuteľností, z ktorého sa určia čiastkové koeficienty pre jednotlivé kvalitatívne triedy. Pouţité 

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 kaţdé polohové kritérium určený svoj vplyv na hodnotu (váhu).  

 

Všeobecná hodnota pozemkov (VŠHPOZ)  sa vypočíta podľa základného vzťahu:  

VŠHPOZ = M . VŠHMJ    [€] 

kde: 

M – výmera pozemku v m
2
, 

VŠHMJ – jednotková všeobecná hodnota pozemku v €/m
2
. 

 

Jednotková všeobecná hodnota pozemkov (VŠHMJ v €/m
2
) sa stanoví podľa vzťahu: 

VŠHMJ = VHMJ . kPD   [€/m
2
]        
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kde: 

VHMJ  – jednotková východisková hodnota pozemku v €/m
2 
, 

kPD  – koeficient polohovej diferenciácie [-]. 

 

Koeficient polohovej diferenciácie sa vypočíta podľa vzťahu: 

 kPD  = kS . kV . kD . kF . kI . kZ . kR     [-] 
kde: 

kS   – koeficient všeobecnej situácie (0,70 – 2,00), 

kV   – koeficient intenzity vyuţitia (0,50 – 2,00), 

kD   – koeficient dopravných vzťahov (0,80 – 1,20), 

kF   – koeficient funkčného vyuţitia územia (0,80 – 2,00), 

kI   – koeficient technickej infraštruktúry pozemku (0,80 – 1,50), 

kZ   – koeficient povyšujúcich faktorov (1,00 – 3,00), 
kR   – koeficient redukujúcich faktorov (0,20 – 1,00). 
 
 
7. Osobitné požiadavky zadávateľa:  
Zadávateľ poţaduje stanoviť len všeobecnú hodnotu častí pozemkov parc. „E“-KN č. 3739 - parc. č. 16/2, 
17/2 a 22/6, vzniknutých v  zmysle overeného geometrického plánu, evidované na LV č. 5116, a častí 
pozemkov parc. „E“-KN č. 3740/2 - parc. č. 17/3 a 22/4, vzniknutých v  zmysle overeného geometrického 
plánu, evidované na LV č. 5117, v katastrálnom území Karlova Ves,  v meste Bratislava - mestská časť 
Karlova Ves, okres Bratislava IV., bez stavieb a vonkajších úprav. 
   

 
 
 
 
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. Pouţitá je metóda 
polohovej diferenciácie. Pouţitie výnosovej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov nie je 
moţné, pretoţe pozemok neprináša primeraný výnos formou prenájmu. Porovnávacia metóda stanovenia 
všeobecnej hodnoty je vylúčená z dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu, rozlohu, vyuţitie a typ 
pozemkov. Výpočet je spracovaný v programe "HYPO  verzia 17.50" pre súdnych znalcov, vydaný firmou 
KROS spol. s r. o., Ţilina.  
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b/  Vlastnícke a evidenčné údaje :         
 podľa listu vlastníctva č. 5116, BA – m.č. Karlova Ves, k.ú. Karlova Ves, zo dňa 16. 11. 2020  
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 podľa listu vlastníctva č. 5117, BA – m.č. Karlova Ves, k.ú. Karlova Ves, zo dňa 16. 11. 2020  
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c.) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia:  

 Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 10. 11. 2020. 

 Fotodokumentácia vyhotovená dňa 10. 11. 2020. 
   
d.) Technická dokumentácia, najmä porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej 
dokumentácie so zisteným skutočným stavom:  
Technická dokumentácia nebola poskytnutá, tzn. nemohla byť porovnaná so skutkovým stavom.  
Predmetom ohodnotenia sú len časti pozemkov parc. „E“-KN č. 3739 - parc. č. 16/2, 17/2 a 22/6 vzniknuté 
v  zmysle overeného geometrického plánu na obnovenie pôvodných hraníc pozemkov, evidované na LV 
č. 5116, a časti pozemkov parc. „E“-KN č. 3740/2 - parc. č. 17/3 a 22/4, vzniknuté v  zmysle overeného 
geometrického plánu na obnovenie pôvodných hraníc pozemkov, evidované na LV č. 5117, v 
katastrálnom území Karlova Ves, tzn. časti potrebné na plánovaný účel v súvislosti s výstavbou chodníka 
na ul. Pernecká. Jedná sa o parcely nachádzajúce sa v k. ú. Karlova Ves,  obec  Bratislava - mestská 
časť Karlova Ves, okres Bratislava IV, bez stavieb a vonkajších úprav. 
 

e.) Údaje katastra nehnuteľností, najmä porovnanie súladu popisných a geodetických údajov 
katastra nehnuteľností so skutočným stavom:  

Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom evidovanom na LV č. 5116 a LV č. 5117 a 

zakreslenom stave v kópií z katastrálnej mapy, k. ú. Karlova Ves,  obec  Bratislava - mestská časť Karlova 

Ves, okres Bratislava IV, ak aj v zmysle overeného geometrického plánu č. 68/2020, na obnovenie hraníc 

pôvodných pozemkov parc. č. 3739 a 3740/2(nové parc. č. 16/2, 17/2,3, 22/4,5,6,7), ktorý bol 

vypracovaný Ing. Ľubomírou Ogurčákovou, a úradne overený Okresným úradom v Bratislave, 

katastrálnym odborom, dňa 13. 11. 2020, pod č. G1-2327/2020 

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

 Pozemok parc. E KN č. 3740/2, časť parc. č. 17/3 vzniknutá v zmysle overeného GP č. 68/2020, Karlova 
Ves, k. ú. Karlova Ves  - zastavaná plocha a nádvorie 

 Pozemok parc. E KN č. 3740/2, časť parc. č. 22/4 vzniknutá v zmysle overeného GP č. 68/2020, Karlova 
Ves, k. ú. Karlova Ves  - zastavaná plocha a nádvorie 

 Pozemok parc. E KN č. 3739, časť parc. č. 16/2 vzniknutá v zmysle overeného GP č. 68/2020, Karlova Ves, 
k. ú. Karlova Ves  - zastavaná plocha a nádvorie 

 Pozemok parc. E KN č. 3739, časť parc. č. 17/2 vzniknutá v zmysle overeného GP č. 68/2020, Karlova Ves, 
k. ú. Karlova Ves  - zastavaná plocha a nádvorie 

 Pozemok parc. E KN č. 3739, časť parc. č. 22/6 vzniknutá v zmysle overeného GP č. 68/2020, Karlova Ves, 
k. ú. Karlova Ves  - zastavaná plocha a nádvorie 

 
g.) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:  

 Neboli zistené 
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2. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
   
a) Analýza polohy nehnuteľností:            
Jedná sa o časti pozemkov parc. „E“-KN č. 3739 - parc. č. 16/2, 17/2 a 22/6 vzniknuté v  zmysle 
overeného geometrického plánu na obnovenie pôvodných hraníc pozemkov, evidované na LV č. 5116, 
a časti pozemkov parc. „E“-KN č. 3740/2 - parc. č. 17/3 a 22/4, vzniknuté v  zmysle overeného 
geometrického plánu na obnovenie pôvodných hraníc pozemkov, evidované na LV č. 5117, v 
katastrálnom území Karlova Ves, v meste Bratislava - mestská časť Karlova Ves. 

 zastavaná plocha a nádvorie  - parc. č. 17/3 (2  m2) 

 zastavaná plocha a nádvorie  - parc. č. 22/4 (229  m2) 

 zastavaná plocha a nádvorie  - parc. č. 16/2 (47  m2) 

 zastavaná plocha a nádvorie  - parc. č. 17/2 (35  m2) 

 zastavaná plocha a nádvorie  - parc. č. 22/6 (421  m2) 
Predmetné parcely sa nachádzajú v hlavnom meste Bratislave - mestská časť Karlova Ves, k. ú. Karlova 
Ves, okres Bratislava IV, v centrálnej časti m.č. Karlova Ves v blízkosti ul. Pernecká(pôvodná parcela 
parc. č. 3739), a medzi hlavnou prístupovou komunikáciou ul. Karloveská a ul. Brodská a 
Pernecká(pôvodná parc. č. 3740/2).  Celková situácia je zrejmá z niţšie doloţenej mapovej lokalizácie, 
grafického zákresu, ako aj fotodokumentácie a katastrálnej mapy, ktoré tvoria prílohu znaleckého 
posudku.  
Lokalita v ktorej sa predmetné pozemky nachádzajú je samostatnou sídliskovou zástavbou Karlova Ves, 
ktorá vytvára samostatnú mestskú časť, a nachádza sa v okrajovej časti hlavného mesta Bratislavy. 
Lokalita je zastavaná prevaţne nízkopodlaţnou a viacpodlaţnou bytovou zástavbou, a občianskou 
vybavenosťou. V blízkej vzdialenosti sa nachádza nákupné centrum, reštaurácie, pošta, materské školy, 
základné školy, gymnázium, zdravotné stredisko, viaceré lekárne, pobočky bánk, kostol. Priamo na 
námestí je sídlo Miestneho úradu Karlova Ves. Ţivotné prostredie  v okolí je priamo ovplyvňované iba 
beţným hlukom a prachom od dopravy. Hustota obyvateľstva je vzhľadom k zástavbe vyššia. 
V meste je autobusová - miestna a medzimestská, ţelezničná doprava, taxisluţba, letisko.... V meste je 
kompletná sieť úradov, inštitúcií a vybavenosti. Dopyt v tejto lokalite v závislosti na type nehnuteľností a 
lokalite je v rovnováhe s ohľadom na aktuálnu situáciu.  
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b) Analýza využitia nehnuteľností:  
Pôvodná parcela č. 3739, je aktuálne zastavaná spevnenou prístupovou komunikáciou ul. Pernecká, ako 
aj prístupovým chodníkom, ktorý sa nachádza medzi objektmi materskej školy a základnej školy. Pôvodná 
parcela č. 3740/2 v celosti, je aktuálne čiastočne zastavaná hlavnou prístupovou komunikáciou ul. 
Karloveská, čiastočne ul. Pernecká, na predmetnej parcele stojí časť objektu materskej škôlky, prevaţnú 
časť tvorí nezastavaná časť, na ktorej sa nachádza chodník, park a časť záhrady za oplotením materskej 
škôlky.   V súvislosti s pripravovanou výstavou chodníka na ul. Pernecká, ktoré zadávateľ znaleckého 
posudku  v budúcnosti plánuje realizovať, boli overeným geometrickým plánom od pôvodných parciel 
registra „E“ obnovené hranice pozemkov (nové parc. č. 16/2, 17/2,3, 22/4,5,6,7). Predmetom ohodnotenia 
sú časti pozemkov parc. „E“-KN č. 3739 - parc. č. 16/2, 17/2 a 22/6 vzniknuté v  zmysle overeného 
geometrického plánu na obnovenie pôvodných hraníc pozemkov, evidované na LV č. 5116, a časti 
pozemkov parc. „E“-KN č. 3740/2 - parc. č. 17/3 a 22/4, vzniknuté v  zmysle overeného geometrického 
plánu na obnovenie pôvodných hraníc pozemkov, evidované na LV č. 5117.  Jedná sa o časti pozemkov, 
ktoré sú aktuálne prevaţne zastavané spevnenou komunikáciou ul. Pernecká. V predmetnej časti, ktorá je 
ohraničená novo vzniknutými parcelami, zadávateľ znaleckého posudku plánuje výstavbu chodníka na ul. 
Pernecká. Prevaţná časť novovzniknutých parciel, ktoré sú predmetom ohodnotenia, je zastavaná 
miestnou prístupovou komunikáciou ul. Pernecká. Kód spôsobu vyuţívania ozn. 22 – pozemok, na ktorom 
je postavená inţinierska stavba, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, 
nekryté parkovisko a ich súčasti. Aktuálne sa nepredpokladá iné vyuţitie predmetných parciel.  
 
c.) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľnosti:  
Neboli zistené riziká a okolnosti, ktoré by v zásadnej miere vplývali, a boli obmedzujúce na uţívanie 
pozemku. 
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2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 

 VŠEOBECNE - VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKOV (VŠHPOZ) podľa Vyhlášky 213  - 
V YHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 24.augusta 2017, ktorou sa 
mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 

 
Metóda polohovej diferenciácie: 
Pozemky na zastavanom území obcí, nepoľnohospodárske a nelesné pozemky mimo zastavaného 
územia obcí

1
, pozemky v zriadených záhradkových osadách

2
 a pozemky mimo zastavaného územia obcí 

určené na stavbu
3
 

Všeobecná hodnota sa vypočíta podľa základného vzťahu 
 

VŠHPOZ = M . VŠHMJ   [EUR], 
kde 
M   –  výmera pozemku v m

2
, 

VŠHMJ   – jednotková všeobecná hodnota pozemku v EUR/m
2
. 

 
 
Jednotková všeobecná hodnota pozemku sa môţe stanoviť aj pre skupinu pozemkov. 
 
Jednotková všeobecná hodnota pozemkov sa stanoví podľa vzťahu 

 
VŠHMJ = VHMJ . kPD    [EUR/m

2
], 

 
kde 
VHMJ – jednotková východisková hodnota pozemku, ktorá sa stanoví podľa tabuľky: 
 
 

Klasifikácia obce – názov alebo údaj podľa počtu obyvateľov 
VHMJ 

EUR/m
2
 

a) Bratislava 66,39 

b) 
Krajské mestá: Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Ţilina, Košice, Banská Bystrica 
a mestá: Piešťany, Vysoké Tatry, Trenčianske Teplice 

26,56 

c) Mestá: Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Martin 16,60 

d) Ostatné okresné mestá so sídlom okresných alebo obvodných úradov 9,96 

e) Ostatné obce nad 15 000 obyvateľov 6,64 

f) Ostatné obce od 5 000 do 15 000 obyvateľov 4,98 

g) Ostatné obce do 5 000 obyvateľov 3,32 
Obce a lokality v okolí miest so zvýšeným záujmom o kúpu nehnuteľností na bývanie alebo rekreáciu môžu mať jednotkovú 
východiskovú hodnotu do 80 % z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva zvýšený záujem. V prípade záujmu o iné 
druhy nehnuteľností (napríklad priemyselné, poľnohospodárske využitie) okrem pozemkov v zriadených záhradkových osadách, 
chatových osadách, hospodárskych dvoroch poľnohospodárskych podnikov a pozemkov pod osídleniami marginalizovaných skupín 
obyvateľstva môžu mať jednotkovú východiskovú hodnotu do 60 % z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva zvýšený 
záujem. V prípade záujmu o pozemky v zriadených záhradkových osadách, chatových osadách, hospodárskych dvoroch 
poľnohospodárskych podnikov a pozemky pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva môžu mať jednotkovú 
východiskovú cenu do 50 % z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva zvýšený záujem. V takých prípadoch sa 
koeficient polohovej diferenciácie vzťahuje na obec, z ktorej vyplýva zvýšený záujem. Minimálna jednotková východisková hodnota 
pozemku po zohľadnení zvýšeného záujmu o kúpu nehnuteľností je hodnota prislúchajúca klasifikácii obce, v ktorej sa pozemok 
nachádza.  
 

kPD – koeficient polohovej diferenciácie sa vypočíta podľa vzťahu  
kPD = kS . kV . kD . kF . kI . kZ . kR [–],  
 
kde 
kS – koeficient všeobecnej situácie (0,70 – 2,00) sa určí takto: 

                                                           
1 Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 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. 
2 Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov.  
3
 § 43h zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. 
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Všeobecná situácia ks 

1. oblasti mimo zastavaného územia obcí určeného platnou územnoplánovacou dokumentáciou 0,70 – 0,80 

2. stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov, priemyslové poľnohospodárske oblasti obcí a 
miest do 10 000 obyvateľov  

0,80 – 0,90 

3. obytné časti obcí a miest od 5 000 do 10 000 obyvateľov a rekreačné oblasti pre individuálnu 
rekreáciu, centrá obcí do 5 000 obyvateľov, 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  

0,90 – 1,00 

4. centrá miest od 10 000 do 50 000 obyvateľov, obytné zóny miest nad 50 000 obyvateľov, 
obytné zóny samostatných obcí v dosahu miest nad 50 000 obyvateľov, prednostné oblasti 
vilových alebo rodinných domov v centre i mimo centra mesta, oblasti rekreačných stavieb v 
dôleţitých centrách turistického ruchu, priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest nad 50 
000 obyvateľov  

1,00 – 1,30 

5. veľmi dobré obchodné a obytné časti v mestách od 50 000 do 100 000 obyvateľov, obytné 
zóny miest nad 100 000 obyvateľov, luxusné obytné oblasti s dobrým osvetlením a výhľadom, 
exkluzívne oblasti rodinných domov v dosahu miest nad  
100 000 obyvateľov  

1,20 – 1,60 

6. veľmi dobré obchodné oblasti v mestách od 50 000 do 100 000 obyvateľov a v kúpeľných 
mestách, vedľajšie ulice v centre miest nad 100 000 obyvateľov, nákupné centrá vo veľkých 
obytných častiach mimo centra miest nad 100 000 obyvateľov s dobrými dopravnými 
moţnosťami  

1,50 – 1,80 

7. prednostné obchodné ulice a miesta v uţšom centre miest nad 100 000 obyvateľov, najlepšie 
miesta pre obchod v mestách od 50 000 do 100 000 obyvateľov  

1,70 – 1,90 

8. najlepšie miesta pre obchod v mestách nad 100 000 obyvateľov 1,80 – 2,00 

 

kV – koeficient intenzity využitia (0,50 – 2,00) sa určí takto:  

Intenzita využitia kv 

1. – záhradkové osady,  
– chatové osady, 
– hospodárske dvory poľnohospodárskych podnikov, 
– sídelná koncentrácia obydlí obývaných prevaţne priestorovo alebo sociálne vylúčenými 
skupinami obyvateľstva  

0,50 – 0,70 

2. – inţinierske stavby, chránené loţiskové územia 0,70 – 0,90 

3. – nebytové budovy alebo nebytové budovy s nízkym vyuţitím,  
– poľnohospodárske budovy a sklady bez vyuţitia  

0,90 – 0,95 

4. – rodinné domy, bytové domy a ostatné budovy na bývanie s niţším štandardom vybavenia,  
– nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport s niţším 
štandardom vybavenia, 
– nebytové budovy pre poľnohospodársku výrobu  

0,95 – 1,00 

5. – rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie so štandardným vybavením,  
– rekreačné stavby na individuálnu rekreáciu, 
– nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport so štandardným 
vybavením  

1,00 – 1,05 

6. – rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie s nadštandardným vybavením,  
– nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport s nadštandardným 
vybavením 
– nebytové budovy pre obchod, administratívu, ubytovanie, kultúru s niţším štandardom 
vybavenia  

1,05 – 1,10 

7. – exkluzívne bytové budovy, nebytové budovy pre obchod, administratívu, ubytovanie, 
kultúru so štandardným vybavením  

1,10 – 1,15 

8. – nebytové budovy pre obchod, administratívu, ubytovanie, kultúru s nadštandardným 
vybavením, viacpodlaţné budovy  

1,15 – 1,30 

9. – vyuţitie ako v poloţke 8, ale exkluzívne miesta v centrách miest 1,30 – 2,00 
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Intenzita využitia pozemkov sa posudzuje podľa skutočného využitia pozemkov k rozhodnému dátumu.  
 
kD – koeficient dopravných vzťahov (0,80 – 1,20) sa určí takto: 
 

Dopravné vzťahy kD 

1. pozemky v odľahlých lokalitách bez moţnosti vyuţitia hromadnej dopravy, cesty bez 
dokončovacích prác (nespevnené a pod.), cesta do obce alebo mesta v trvaní viac ako 30 min. 
pri beţnej premávke  

0,80 

2. obce so ţelezničnou zastávkou alebo autobusovou prímestskou dopravou, doprava do mesta 
ešte vyhovujúca  

0,85 

3. pozemky v samostatných obciach, odkiaľ sa moţno dostať prostriedkom hromadnej dopravy 
alebo osobným motorovým vozidlom do centra mesta do 15 min. pri beţnej premávke, 
pozemky v mestách bez moţnosti vyuţitia mestskej hromadnej dopravy  

0,90 

4. pozemky v mestách s moţnosťou vyuţitia mestskej hromadnej dopravy 1,00 

5. pozemky na obchodných uliciach miest do 100 000 obyvateľov, v nákupných centrách 
obytných zón, intenzívny peší ruch, centrum hromadnej dopravy (autobus, trolejbus, električka)  

1,05 

6. pozemky na obchodných uliciach v centre miest nad 100 000 obyvateľov so širokými ulicami a 
parkoviskami, mestská hromadná doprava s hustou premávkou  

1,05 – 1,20 

 
kF – koeficient funkčného využitia územia (0,80 – 2,00) sa určí takto: 

Funkčné využitie územia kF 

1. plochy území občianskej vybavenosti s prevahou plôch pre obchod a sluţby (obchodná 
poloha)  

1,50 – 2,00 

2. zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti (obchodná poloha a byty) 1,20 – 1,50 

3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha) 1,00 – 1,30 

4. výrobné územia s prevahou plôch pre priemyselnú výrobu a sklady (priemyselná poloha), 
plochy určené pre verejné dopravné a technické vybavenie  

0,90 – 1,10 

5. výrobné územia s prevahou plôch pre poľnohospodársku výrobu (poľnohospodárska poloha), 
osídlenia marginalizovaných skupín obyvateľstva  

0,80– 1,00 

Uplatnenie hodnoty koeficientu funkčného využitia sa posudzuje podľa územnoplánovacej dokumentácie platnej k 
rozhodnému dátumu. Hodnota koeficientu v jednotlivých intervaloch sa určuje v nadväznosti na atraktivitu 
posudzovanej lokality a zastavovacie podmienky.  
 
kI – koeficient technickej infraštruktúry pozemku (0,80 – 1,50) sa určí takto:  

Technická infraštruktúra kI 

1. bez technickej infraštruktúry (vlastné zdroje alebo moţnosť napojenia iba na jeden druh 
verejnej siete)  

0,80 – 1,00 

2. stredná vybavenosť (moţnosť napojenia najviac na dva druhy verejných sietí, napríklad 
miestne rozvody vody, elektriny)  

1,00 – 1,20 

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

1,20 – 1,30 

4. veľmi dobrá vybavenosť (moţnosť napojenia na viac ako tri druhy verejných sietí) 1,30 – 1,50 

Technická infraštruktúra pozemku sa posudzuje z pohľadu možného priameho napojenia cez vlastné, prípadne 
obecné pozemky (napríklad komunikácie). Hodnota koeficientu v odporúčanom intervale je závislá od náročnosti 
(finančnej, technickej a pod.) súvisiacej s napojením.  
 
kZ – koeficient povyšujúcich faktorov (1,00 – 3,00) sa určí takto:  

Povyšujúce faktory kZ 

– nevyskytujú sa 1,00 

– pozemky určené územným plánom na vyššie vyuţitie, neţ na aké slúţia v súčasnosti 
(napríklad nezastavané stavebné pozemky, zmena funkcie zóny sídla a pod.),  
– obchodné pozemky v miestach so silným turistickým ruchom, ak to nebolo zohľadnené v 

1,01 - 3,00 
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koeficiente kS, 
– pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to nebolo zohľadnené vo zvýšenej 
východiskovej hodnote, 
– iné faktory (napríklad tvar pozemku, výmera pozemku, druh moţnej zástavby, sadové úpravy 
pozemku a pod.)  

Povyšujúce faktory možno použiť, ak už neboli zohľadnené vo východiskovej hodnote alebo v predchádzajúcich 
koeficientoch. 
 
kR – koeficient redukujúcich faktorov (0,20 – 0,99) sa určí takto:  

Redukujúce faktory kR 

– nevyskytujú sa 1,00 

– ak sa v najbliţšom čase podľa platného územného plánu predpokladá niţší stupeň vyuţitia ako 
doteraz,  
– spád emisií a vplyv zápachu z priemyselnej výroby, uskladnenia surovín, odpadov, z výroby 
potravín, z poľnohospodárskej výroby a pod., 
– rušivý hluk z cestnej, leteckej alebo ţelezničnej dopravy v obytných oblastiach, 
– ekologické zaťaţenie pozemku, 
– ak sa v blízkosti obytnej, administratívnej alebo rekreačnej zóny nachádzajú rušivo pôsobiace 
priemyselné zariadenia, 
– pri mimoriadnom zatienení obytných miest (les, skaly, severné úbočie a pod.), svahovitosť 
terénu, hladina podzemnej vody, únosnosť základovej pôdy, 
– ochranné pásma zo zákona, stavebná uzávera, 
– stavba pod povrchom pozemku, 
– závady viaznuce na pozemku (napríklad právo priechodu alebo prejazdu, ochranné pásmo a 
pod.), 
– vplyv časového vývoja minulých období, 
– iné faktory (napríklad tvar pozemku, výmera pozemku, druh moţnej zástavby, nezabezpečený 
prístup z verejnej komunikácie, chránené územia, obmedzujúce regulatívy zástavby a pod.)  

0,20 - 0,99 

Redukujúce faktory možno použiť, ak už neboli zohľadnené vo východiskovej hodnote alebo v predchádzajúcich koeficientoch.  
Pri závadách viaznucich na pozemku sa hodnota koeficientu redukujúcich faktorov stanoví s ohľadom na predpokladanú hodnotu 
závady.  
Pri stanovení všeobecnej hodnoty pozemku na účely vyporiadania vlastníckych práv k pozemku medzi vlastníkom stavby a 
vlastníkom pozemku sa pri hodnotení redukujúcich faktorov neprihliada na záťaže spôsobené vlastníkom stavby (napríklad stavba 
na cudzom pozemku a pod.).“.  

 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 
 
Popis: 
Jedná sa o časti pozemkov parc. „E“-KN č. 3739 - parc. č. 16/2, 17/2 a 22/6 vzniknuté v  zmysle 
overeného geometrického plánu na obnovenie pôvodných hraníc pozemkov, evidované na LV č. 5116, 
a časti pozemkov parc. „E“-KN č. 3740/2 - parc. č. 17/3 a 22/4, vzniknuté v  zmysle overeného 
geometrického plánu na obnovenie pôvodných hraníc pozemkov, evidované na LV č. 5117, v 
katastrálnom území Karlova Ves, v meste Bratislava - mestská časť Karlova Ves. 

 zastavaná plocha a nádvorie  - parc. č. 17/3 (2  m2) 

 zastavaná plocha a nádvorie  - parc. č. 22/4 (229  m2) 

 zastavaná plocha a nádvorie  - parc. č. 16/2 (47  m2) 

 zastavaná plocha a nádvorie  - parc. č. 17/2 (35  m2) 

 zastavaná plocha a nádvorie  - parc. č. 22/6 (421  m2) 
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Predmetné parcely sa nachádzajú v hlavnom meste Bratislave - mestská časť Karlova Ves, k. ú. Karlova 
Ves, okres Bratislava IV, v centrálnej časti m.č. Karlova Ves v blízkosti ul. Pernecká(pôvodná parcela 
parc. č. 3739), a medzi hlavnou prístupovou komunikáciou ul. Karloveská a ul. Brodská a 
Pernecká(pôvodná parc. č. 3740/2).   
Pôvodná parcela č. 3739, je aktuálne zastavaná spevnenou prístupovou komunikáciou ul. Pernecká, ako 
aj prístupovým chodníkom, ktorý sa nachádza medzi objektmi materskej školy a základnej školy. Pôvodná 
parcela č. 3740/2 v celosti, je aktuálne čiastočne zastavaná hlavnou prístupovou komunikáciou ul. 
Karloveská, čiastočne ul. Pernecká, na predmetnej parcele stojí časť objektu materskej škôlky, prevaţnú 
časť tvorí nezastavaná časť, na ktorej sa nachádza chodník, park a časť záhrady za oplotením materskej 
škôlky.   V súvislosti s pripravovanou výstavou chodníka na ul. Pernecká, ktoré zadávateľ znaleckého 
posudku  v budúcnosti plánuje realizovať, boli overeným geometrickým plánom od pôvodných parciel 
registra „E“ obnovené hranice pozemkov (nové parc. č. 16/2, 17/2,3, 22/4,5,6,7). Predmetom ohodnotenia 
sú časti pozemkov parc. „E“-KN č. 3739 - parc. č. 16/2, 17/2 a 22/6 vzniknuté v  zmysle overeného 
geometrického plánu na obnovenie pôvodných hraníc pozemkov, evidované na LV č. 5116, a časti 
pozemkov parc. „E“-KN č. 3740/2 - parc. č. 17/3 a 22/4, vzniknuté v  zmysle overeného geometrického 
plánu na obnovenie pôvodných hraníc pozemkov, evidované na LV č. 5117.  Jedná sa o časti pozemkov, 
ktoré sú aktuálne prevaţne zastavané spevnenou komunikáciou ul. Pernecká. V predmetnej časti, ktorá je 
ohraničená novo vzniknutými parcelami, zadávateľ znaleckého posudku plánuje výstavbu chodníka na ul. 
Pernecká. Prevaţná časť novovzniknutých parciel, ktoré sú predmetom ohodnotenia, je zastavaná 
miestnou prístupovou komunikáciou ul. Pernecká. 
Celková situácia je zrejmá z niţšie doloţenej mapovej lokalizácie, grafického zákresu, ako aj 
fotodokumentácie a katastrálnej mapy, ktoré tvoria prílohu znaleckého posudku.  
Pre správne ohodnotenie pozemku je nutný citlivý prístup k posúdeniu koeficientu redukujúcich faktorov a 
povyšujúcich faktorov. Hlavným a východiskovým merítkom pre stanovenie všeobecnej hodnoty 
konkrétneho pozemku sú skutočné nákupné ceny porovnateľných pozemkov v dotknutej lokalite a v čase 
stanovovania VŠH. VŠH pozemku by mala zahŕňať a odzrkadľovať polohu pozemku danú lokalitou, 
tvarom, veľkosťou a prístupmi, ďalej existenciu inţinierskych sietí, zastavanosť ako aj vyuţiteľnosť 
konkrétneho pozemku. Odborným posúdením a zhodnotením všetkých uvedených skutočností, určujem 
hodnotu koeficientu povyšujúcich faktorov na 1,20 s ohľadom na lokalitu v ktorej sa nachádzajú, a s 
hodnotou koeficientu redukujúcich faktorov uvaţujem na úrovni 0,70 s ohľadom na rozlohu pozemkov, a 
ich vyuţiteľnosť a zastavanosť v súvislosti s inţinierskou komunikáciou. Ostatné koeficienty sú viac-menej 
jednoznačné. 

2.1.1.1 LV č. 5117 - pozemok parc. E KN č. 3740/2, časť parc. č. 17/3, vzniknuté v zmysle 
overeného GP č. 68/2020, Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves  - zastavaná plocha a nádvorie  

 

Parcela Druh pozemku 
Spolu 

výmera [m2] 
Spoluvlastnícky 

podiel 
Výmera [m2] 

17/3 zastavané plochy a nádvoria 2,00 1/1 2,00 

 

Obec:     Bratislava 
Východisková hodnota:  VHMJ = 66,39 Eur/m2 
 

Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 

kS 
koeficient všeobecnej 

situácie 

5. veľmi dobré obchodné a obytné časti v mestách od 50 000 do 100 000 
obyvateľov, obytné zóny miest nad 100 000 obyvateľov, luxusné obytné oblasti 
s dobrým osvetlením a výhľadom, exkluzívne oblasti rodinných domov v 
dosahu miest nad 100 000 obyvateľov 

1,50 

kV 
koeficient intenzity využitia 

2. - inžinierske stavby, chránené ložiskové územia 0,70 

kD 
koeficient dopravných 

vzťahov 
4. pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej hromadnej dopravy 1,00 

kF 
koeficient funkčného 

3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha) 1,00 
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využitia územia 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

4. veľmi dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako tri druhy verejných 
sietí) 

1,30 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 

4. iné faktory (napríklad: tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej 
zástavby, sadové úpravy pozemku a pod.) 

1,20 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 

11. iné faktory (napríklad tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej 
zástavby, nezabezpečený prístup z verejnej komunikácie, chránené územia, 
neobmedzujúce regulatívy zástavby a pod.) 

0,70 

 

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 1,50 * 0,70 * 1,00 * 1,00 * 1,30 * 1,20 * 0,70 1,1466 

Jednotková všeobecná hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 66,39 Eur/m2 * 1,1466 76,12 Eur/m2 

 

 

VYHODNOTENIE 
 

Názov Výpočet Všeobecná hodnota [Eur] 

parcela č. 17/3 2,00 m2 * 76,12 Eur/m2 * 1/1 152,24 

Spolu  152,24 

 

2.1.1.2 LV č. 5117 - pozemok parc. E KN č. 3740/2, časť parc. č. 22/4, vzniknuté v zmysle 
overeného GP č. 68/2020, Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves  - zastavaná plocha a nádvorie  

 

Parcela Druh pozemku 
Spolu 

výmera [m2] 
Spoluvlastnícky 

podiel 
Výmera [m2] 

22/4 zastavané plochy a nádvoria 229,00 1/1 229,00 

 

Obec:     Bratislava 
Východisková hodnota:  VHMJ = 66,39 Eur/m2 
 

Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 

kS 
koeficient všeobecnej 

situácie 

5. veľmi dobré obchodné a obytné časti v mestách od 50 000 do 100 000 
obyvateľov, obytné zóny miest nad 100 000 obyvateľov, luxusné obytné oblasti 
s dobrým osvetlením a výhľadom, exkluzívne oblasti rodinných domov v 
dosahu miest nad 100 000 obyvateľov 

1,50 

kV 
koeficient intenzity využitia 

2. - inžinierske stavby, chránené ložiskové územia 0,70 

kD 
koeficient dopravných 

vzťahov 
4. pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej hromadnej dopravy 1,00 

kF 
koeficient funkčného 

využitia územia 
3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha) 1,00 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

4. veľmi dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako tri druhy verejných 
sietí) 

1,30 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 

4. iné faktory (napríklad: tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej 
zástavby, sadové úpravy pozemku a pod.) 

1,20 
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kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 

11. iné faktory (napríklad tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej 
zástavby, nezabezpečený prístup z verejnej komunikácie, chránené územia, 
neobmedzujúce regulatívy zástavby a pod.) 

0,70 

 

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 1,50 * 0,70 * 1,00 * 1,00 * 1,30 * 1,20 * 0,70 1,1466 

Jednotková všeobecná hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 66,39 Eur/m2 * 1,1466 76,12 Eur/m2 

 

 

VYHODNOTENIE 
 

Názov Výpočet Všeobecná hodnota [Eur] 

parcela č. 22/4 229,00 m2 * 76,12 Eur/m2 * 1/1 17 431,48 

Spolu  17 431,48 

 

2.1.1.3 LV č. 5116 - pozemok parc. E KN č. 3739, časť parc. č. 16/2, vzniknuté v zmysle 
overeného GP č. 68/2020, Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves  - zastavaná plocha a nádvorie  

 

Parcela Druh pozemku 
Spolu 

výmera [m2] 
Spoluvlastnícky 

podiel 
Výmera [m2] 

16/2 zastavané plochy a nádvoria 47,00 1/1 47,00 

 

Obec:     Bratislava 
Východisková hodnota:  VHMJ = 66,39 Eur/m2 
 

Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 

kS 
koeficient všeobecnej 

situácie 

5. veľmi dobré obchodné a obytné časti v mestách od 50 000 do 100 000 
obyvateľov, obytné zóny miest nad 100 000 obyvateľov, luxusné obytné oblasti 
s dobrým osvetlením a výhľadom, exkluzívne oblasti rodinných domov v 
dosahu miest nad 100 000 obyvateľov 

1,50 

kV 
koeficient intenzity využitia 

2. - inžinierske stavby, chránené ložiskové územia 0,70 

kD 
koeficient dopravných 

vzťahov 
4. pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej hromadnej dopravy 1,00 

kF 
koeficient funkčného 

využitia územia 
3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha) 1,00 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

4. veľmi dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako tri druhy verejných 
sietí) 

1,30 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 

4. iné faktory (napríklad: tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej 
zástavby, sadové úpravy pozemku a pod.) 

1,20 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 

11. iné faktory (napríklad tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej 
zástavby, nezabezpečený prístup z verejnej komunikácie, chránené územia, 
neobmedzujúce regulatívy zástavby a pod.) 

0,70 

 

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 
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Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 1,50 * 0,70 * 1,00 * 1,00 * 1,30 * 1,20 * 0,70 1,1466 

Jednotková všeobecná hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 66,39 Eur/m2 * 1,1466 76,12 Eur/m2 

 

 

VYHODNOTENIE 
 

Názov Výpočet Všeobecná hodnota [Eur] 

parcela č. 16/2 47,00 m2 * 76,12 Eur/m2 * 1/1 3 577,64 

Spolu  3 577,64 

 

2.1.1.4 LV č. 5116 - pozemok parc. E KN č. 3739, časť parc. č. 17/2, vzniknuté v zmysle 
overeného GP č. 68/2020, Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves  - zastavaná plocha a nádvorie  

 

Parcela Druh pozemku 
Spolu 

výmera [m2] 
Spoluvlastnícky 

podiel 
Výmera [m2] 

17/2 zastavané plochy a nádvoria 35,00 1/1 35,00 

 

Obec:     Bratislava 
Východisková hodnota:  VHMJ = 66,39 Eur/m2 
 

Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 

kS 
koeficient všeobecnej 

situácie 

5. veľmi dobré obchodné a obytné časti v mestách od 50 000 do 100 000 
obyvateľov, obytné zóny miest nad 100 000 obyvateľov, luxusné obytné oblasti 
s dobrým osvetlením a výhľadom, exkluzívne oblasti rodinných domov v 
dosahu miest nad 100 000 obyvateľov 

1,50 

kV 
koeficient intenzity využitia 

2. - inžinierske stavby, chránené ložiskové územia 0,70 

kD 
koeficient dopravných 

vzťahov 
4. pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej hromadnej dopravy 1,00 

kF 
koeficient funkčného 

využitia územia 
3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha) 1,00 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

4. veľmi dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako tri druhy verejných 
sietí) 

1,30 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 

4. iné faktory (napríklad: tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej 
zástavby, sadové úpravy pozemku a pod.) 

1,20 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 

11. iné faktory (napríklad tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej 
zástavby, nezabezpečený prístup z verejnej komunikácie, chránené územia, 
neobmedzujúce regulatívy zástavby a pod.) 

0,70 

 

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 1,50 * 0,70 * 1,00 * 1,00 * 1,30 * 1,20 * 0,70 1,1466 

Jednotková všeobecná hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 66,39 Eur/m2 * 1,1466 76,12 Eur/m2 

 

 

VYHODNOTENIE 
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Názov Výpočet Všeobecná hodnota [Eur] 

parcela č. 17/2 35,00 m2 * 76,12 Eur/m2 * 1/1 2 664,20 

Spolu  2 664,20 

 

2.1.1.5 LV č. 5116 - pozemok parc. E KN č. 3739, časť parc. č. 22/6, vzniknuté v zmysle 
overeného GP č. 68/2020, Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves  - zastavaná plocha a nádvorie  

 

Parcela Druh pozemku 
Spolu 

výmera [m2] 
Spoluvlastnícky 

podiel 
Výmera [m2] 

22/6 zastavané plochy a nádvoria 421,00 1/1 421,00 

 

Obec:     Bratislava 
Východisková hodnota:  VHMJ = 66,39 Eur/m2 
 

Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 

kS 
koeficient všeobecnej 

situácie 

5. veľmi dobré obchodné a obytné časti v mestách od 50 000 do 100 000 
obyvateľov, obytné zóny miest nad 100 000 obyvateľov, luxusné obytné oblasti 
s dobrým osvetlením a výhľadom, exkluzívne oblasti rodinných domov v 
dosahu miest nad 100 000 obyvateľov 

1,50 

kV 
koeficient intenzity využitia 

2. - inžinierske stavby, chránené ložiskové územia 0,70 

kD 
koeficient dopravných 

vzťahov 
4. pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej hromadnej dopravy 1,00 

kF 
koeficient funkčného 

využitia územia 
3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha) 1,00 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

4. veľmi dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako tri druhy verejných 
sietí) 

1,30 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 

4. iné faktory (napríklad: tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej 
zástavby, sadové úpravy pozemku a pod.) 

1,20 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 

11. iné faktory (napríklad tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej 
zástavby, nezabezpečený prístup z verejnej komunikácie, chránené územia, 
neobmedzujúce regulatívy zástavby a pod.) 

0,70 

 

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 1,50 * 0,70 * 1,00 * 1,00 * 1,30 * 1,20 * 0,70 1,1466 

Jednotková všeobecná hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 66,39 Eur/m2 * 1,1466 76,12 Eur/m2 

 

 

VYHODNOTENIE 
 

Názov Výpočet Všeobecná hodnota [Eur] 

parcela č. 22/6 421,00 m2 * 76,12 Eur/m2 * 1/1 32 046,52 

Spolu  32 046,52 
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III. ZÁVER 
 
 
 
1. VŠEOBECNÁ HODNOTA 
Vzhľadom na umiestnenie objektu, prístupnosť, jeho dispozičné, architektonické riešenie, stavebno-technický stav, všeobecná 
hodnota stanovená metódou polohovej diferenciácie objektívne vystihuje všeobecnú hodnotu predmetnej stavby v danom mieste a 
čase pri jej prípadnom poctivom predaji v beţnom obchodnom styku. 

 
 
Pozemky: 
 

Názov pozemku Číslo parcely Výmera (m2) 

LV č. 5117 - pozemok parc. E KN č. 3740/2, časť 
parc. č. 17/3, vzniknuté v zmysle overeného GP č. 
68/2020, Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves  - 
zastavaná plocha a nádvorie  

17/3 2,00 

LV č. 5117 - pozemok parc. E KN č. 3740/2, časť 
parc. č. 22/4, vzniknuté v zmysle overeného GP č. 
68/2020, Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves  - 
zastavaná plocha a nádvorie  

22/4 229,00 

LV č. 5116 - pozemok parc. E KN č. 3739, časť 
parc. č. 16/2, vzniknuté v zmysle overeného GP č. 
68/2020, Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves  - 
zastavaná plocha a nádvorie  

16/2 47,00 

LV č. 5116 - pozemok parc. E KN č. 3739, časť 
parc. č. 17/2, vzniknuté v zmysle overeného GP č. 
68/2020, Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves  - 
zastavaná plocha a nádvorie  

17/2 35,00 

LV č. 5116 - pozemok parc. E KN č. 3739, časť 
parc. č. 22/6, vzniknuté v zmysle overeného GP č. 
68/2020, Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves  - 
zastavaná plocha a nádvorie  

22/6 421,00 

 

 

PREHĽAD 
Prehľad všeobecných hodnôt v eurách stanovených rôznymi metódami 
 

Názov 
Stavby Pozemky 

Polohová 
diferenciácia 

Kombinovaná 
metóda 

Porovnávacia 
metóda 

Polohová 
diferenciácia 

Výnosová 
metóda 

Porovnávacia 
metóda 

Všetky stavby a 
pozemky 

- - - 55 872,08 - - 
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REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Všeobecná hodnota [Eur] 

Pozemky  

 LV č. 5117 - pozemok parc. E KN č. 3740/2, časť parc. č. 17/3, vzniknuté v zmysle 
overeného GP č. 68/2020, Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves  - zastavaná plocha a 
nádvorie  - parc. č. 17/3 (2  m2) 

152,24 

 LV č. 5117 - pozemok parc. E KN č. 3740/2, časť parc. č. 22/4, vzniknuté v zmysle 
overeného GP č. 68/2020, Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves  - zastavaná plocha a 
nádvorie  - parc. č. 22/4 (229  m2) 

17 431,48 

 LV č. 5116 - pozemok parc. E KN č. 3739, časť parc. č. 16/2, vzniknuté v zmysle 
overeného GP č. 68/2020, Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves  - zastavaná plocha a 
nádvorie  - parc. č. 16/2 (47  m2) 

3 577,64 

 LV č. 5116 - pozemok parc. E KN č. 3739, časť parc. č. 17/2, vzniknuté v zmysle 
overeného GP č. 68/2020, Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves  - zastavaná plocha a 
nádvorie  - parc. č. 17/2 (35  m2) 

2 664,20 

 LV č. 5116 - pozemok parc. E KN č. 3739, časť parc. č. 22/6, vzniknuté v zmysle 
overeného GP č. 68/2020, Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves  - zastavaná plocha a 
nádvorie  - parc. č. 22/6 (421  m2) 

32 046,52 

Spolu pozemky (734,00 m2) 55 872,08 

Všeobecná hodnota celkom 55 872,08 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene 55 900,00 

 

Slovom: Pätdesiatpäťtisícdeväťsto Eur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa  18. 11. 2020                                                                                      Ing. Ján Ďuriš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
1 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 súťaţe, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s 
patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, ţe cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. 
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IV. PRÍLOHY 
 
 

 Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 5116, k.ú. Karlova Ves, zo dňa 16.11.2020, 

vytvorený cez Kataster portál 

 Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 5117, k.ú. Karlova Ves, zo dňa 16.11.2020, 

vytvorený cez Kataster portál 

 Kópia za katastrálnej mapy, k.ú. Karlova Ves, zo dňa 16. 11. 2020, vytvorený cez Kataster portál 

 Geometrický plán č. 68/2020, na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov parc. č. 3739 

a 3740/2(nové parc. č. 16/2, 17/2,3, 22/4,5,6,7), ktorý bol vypracovaný Ing. Ľubomírou 

Ogurčákovou, a úradne overený Okresným úradom v Bratislave, katastrálnym odborom, dňa 13. 11. 

2020, pod č. G1-2327/2020 

 Grafické zakreslenie častí pozemkov, ktoré sú predmetom ohodnotenia, v katastrálnej mape, 

v súvislosti s budúcim investičným zámerom 

 Fotodokumentácia 

 


