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Znalec: Ing. Zuzana Jurigová

číslo posudku: 150/2017

I. ÚVODNÁ ČASŤ
1. Úloha znalca:
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc.č.KN C 1195/135, v kat. území Dohňany, obec Dohňany,
okres Púchov.
2. Dátum vyžiadania posudku: 18.04.2017
3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu):
21.04.2017
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 24.04.2017
5. Podklady na vypracovanie posudku :
5.1 Dodané zadávateľom :
 Územnoplánovacia informácia č. SÚ-190/2017/2237-AL1 zo dňa 18.04.2017
5.2 Získané znalcom :
 Výpis z listu vlastníctva č. 1 k.ú. Dohňany, obec Dohňany, zo dňa 20.04.2017 (cez katastrálny
portál)
 Informatívna snímka z mapy KN k.ú. Dohňany zo dňa 20.04.2017 (cez katastrálny portál)
 Údaje o ponukách realitných kancelárií na predaj pozemkov v k.ú.Dohňany ( z internetu)
 Obhliadka skutočného stavu a vyhotovenie fotodokumentácie
 Údaje z mapového portálu " mapka. sk"
 Údaje z internetovej stránky obce - grafická časť územného plánu
6. Použitý právny predpis:
 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku v znení vyhl. č. 254/2010 Z.z. a ostatných platných predpisov.
7. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra:
 Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z.z. ktorou sa vykonáva
zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení vyhl. č.500/2005 Z.z., vyhl. č. 534/2008 Z.z. a vyhl. č. 33/2009 Z.z.
 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.
 Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská
univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3
8. Osobitné požiadavky zadávateľa: Nie sú.
9.Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť:
Prevod vlastníckeho práva majetku obce.

II. POSUDOK
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
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a) Výber použitej metódy:
Ohodnotenie je vykonané v súlade s prílohou č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku v znení vyhl. č. 33/2009 Z.z. a vyhl. č. 254/2010 Z.z.
Vo výpočte sú použité rozpočtové ukazovatele a metodické postupy stanovenia všeobecnej hodnoty
uvedené v "Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, vydanej USI Žilina (ISBN 807100-827-3).
Použitá je metóda polohovej diferenciácie, porovnávacia metóda a kombinovaná metóda stanovenia
všeobecnej hodnoty nie je použitá z dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu a typ nehnuteľností.
Metóda polohovej diferenciácie (pozemky) :
Pozemky sa pri použití metódy polohovej diferenciácie na účely tejto vyhlášky delia na skupiny:
E.3.1.1.
Pozemky v zastavanom území obcí, nepoľnohospodárske a nelesné pozemky mimo zastavaného územia
obcí, pozemky v zriadených záhradkových osadách a pozemky mimo zastavané územie obcí určené na
stavbu územným plánom zóny, právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby alebo právoplatným
stavebným povolením, alebo pozemkov zastavaných hlavnou stavbou:
Všeobecná hodnota sa vypočíta podľa základného vzťahu
VŠH poz = M x VŠH mj (€)
kde
M
- výmera pozemku v m2,
VŠHmj - jednotková všeobecná hodnota pozemku v €/m2.
Jednotková všeobecná hodnota pozemku sa môže stanoviť aj pre skupinu pozemkov.
Jednotková všeobecná hodnota pozemkov sa stanoví metódou polohovej ddiferenciácie podľa vzťahu
VŠH mj = VHmj x kpd (€/m2)
kde
VHmj - jednotková východisková hodnota pozemku, ktorá sa stanoví podľa tabuľky:
g) ostatné obce do 5000 obyvateľov
3,32 €/m2
kpd

- koeficient polohovej diferenciácie, ktorý sa stanoví podľa vzťahu
Kpd= ks x kv x kd x kp x ki x kz x kr

Jednotlivé koeficienty vyjadrujú všeobecnú situáciu ( polohu pozemku vzhľadom k centru obce), intenzitu
využitia ( možnosť zástavby), dopravné vzťahy (blízkosť dopravných spojení), obchodnú a priemyselnú
polohu, druh pozemku a redukujúce a povyšujúce faktory.
Obce a lokality v okolí miest so zvýšeným záujmom o kúpu nehnuteľností na bývanie alebo rekreáciu môžu
mať jednotlivú východiskovú hodnotu do 80 % z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva
zvýšený záujem. V prípade záujmu o iné druhy nehnuteľností môže mať jednotkovú východiskovú hodnotu
do 60% z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva zvýšený záujem (okrem pozemkov v
zriadených záhradkových, chatových osadách a hospod. dvoroch).
b) Vlastnícke a evidenčné údaje :
podľa listu vlastníctva č. 1 k.ú. Dohňany - zo dňa 20.04.2017 - viď. príloiha č. 2/1 - 2/4 znal. posudku:
A. Majetková podstata:
Parcely registra C evidované na katastrálnej mape
Parc. č. 1195/135 - výmera 5302 m2 trvale trávne porasty
7
2
Umiestnenie pozemku:
2 - pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Spôsob využitia pozemku:
7 - Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvale trávny
porast
B. Vlastníci a iné oprávnené osoby:
Účastník právneho vzťahu: Vlastník
1 Obec Dohňany, Dohňany 68, Dohňany, PSČ 020 51, SR
Identifikátor:
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Titul nadobudnutia: viď. príloha č. 2/3-2/4
C. Ťarchy: Pre hodnotený pozemok bez zápisu.
Iné údaje: Netýkajú sa hodnoteného pozemku p.č. 1195/135
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Poznámka: Bez zápisu.
c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia:
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 21.04.2017 bez účasti zadávateľa,
fotodokumentácia nehnuteľností vykonaná pri miestnej obhliadke dňa 21.04.2017.
d) Porovnanie právnej a technickej dokumentácie so skutočným stavom :
Zadávateľ nepredložil žiadnu technickú a právnu dokumentáciu.
e) Údaje katastra nehnuteľností a ich porovnanie so skutkovým stavom:
V katastri nehnuteľností je pozemok parc.č.KN C 1195/135 evidovaný ako trvale trávne porasty v extraviláne
obce, pozemok je v lokalite poľnohospodársky využívaných pozemkov (pozemky siate, prípadne orané a
vysadené, alebo zatrávnené, niekde s vysadené ovocnými drevinami), t.j. evidencia v katastri je v súlade so
zisteným stavom pri obhliadke. V teréne je pozemok parc.č.KN C 1195/135 z ľavej - severozápadnej strany
- ohraničený oplotením susedného pozemku, ostatné hranice v teréne nie sú zreteľné.
f) Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľností, ktoré sú predmetom ohodnotenia:
Pozemok parc.č.KN C 1195/135 - trvale trávny porasty o výmere 5302 m2, v podiele 1/1
g) Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľností, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:
zistené.

Neboli

2. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY
a) Analýza polohy nehnuteľností:
Hodnotený pozemok parc.č.KN C 1195/135 sa nachádza v obci Dohňany, nad zástavbou rodinných domov,
ktoré sa tiahnu okolo hlavnej cesty cez obec, v lokalite medzi záhradami a záhradkovou osadou Hájik, mimo
zastavané územie obce.
Územie je t.č. poľnohospodársky využívané, nadväzuje na intravilán obce, s prístupom a príjazdom
odbočením z miestnej komunikácie, ktorá smeruje v centrálnej časti obce ku kostolu (par.č.KN C 1400), kde
sa pri rod. dome č.s. 63 (pri Milanovi Vráblovi) odbočí vľavo na miestnu komunikáciu parc.č.KN C 1333. Táto
cesta je medzi zástavbou jednosmerná, spevnená asfaltovým kobercom, s vybudovanými verejnými
rozvodmi vody, kanalizácie a NN siete. Cesta na konci zástavby pokračuje ako poľná, kde sa v ostrej zákrute
rozdeľuje na príjazd do záhradkovej osady, alebo popod pozemky rolí, kde sa nachádza aj hodnotený
pozemok.
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Podľa platného územného plánu je hodnotený pozemok v jeho JZ časti asi na ploche 60% z celkovej
výmery zaradený v lokalite pre IBV ( lokalite D10), horná časť pozemku, ktorá smeruje k záhradkovej osade,
pokračuje v miernom svahu ako plochy pre poľnohopodárske využitie.
Pre využitie časti pozemku podľa územného plánu na výstavbu je potrebné dobudovanie vyhovujúceho
dopravného napojenia ( t.č. je cesta jednosmerná, nespevnená), a predĺženie sietí (NN sieť, vodovod,
kanalizácia) od poslednej zástavby ( cca 150 m).

Hodnotený pozemok je situovaný vzhľadom k centru obce do 5 min. chôdze do centra, v obci je základná
občianska vybavenosť: materská a základná škola - 1. stupeň, zastávka autobusu, obecný úrad, pošta, nový
kultúrny dom, obchody, požiarna zbrojnica, reštaurácia, autobusová a vlaková zastávka. V obci sa
nachádza kultúrne stredisko, knižnica, penzión, futbalové ihrisko.
V obci je možnosť napojenia sa na el. energiu, vodovod, na verejnú kanalizáciu, telefón a káblový televízny
rozvod, ostatné druhy sietí z vlastných zdrojov. V obci vedie železničná trať s vlakovou zastávkou, konfliktné
skupiny obyvateľstva sa tu nenachádzajú.
Okresné mesto Púchov je vzdialené asi 6 km, kde je situovaná kompletná občianska vybavenosť - úrady
na úrovni okresného mesta, pošta, obchody, dom kultúry, obvodný úrad, nemocnica, dom dôchodcov,
notári, sieť škôl všetkých stupňov, športoviská, kúpalisko, štadióny, banky, hotely, z dôvodu dostupnosti
okresného mesta je v obci dopyt po nehnuteľnostiach (domoch aj stavebných pozemkoch).
V obci a okolí okresného mesta Púchov je dostatočná ponuka pracovných príležitostí, nezamestnanosť je
do 10%. Väčšina obyvateľov je zamestnaná v okresnom meste, ostatní v obci a okolí v menších firmách a
službách.
b) Analýza využitia nehnuteľností:
Hodnotený pozemok parc.č.KN C 1195/135 je čiastočne v zmysle platného územného plánu určený pre
výstavbu ( IBV), za podmienky dobudovania prístupovej komunikácie a predĺženia inž. sietí.
Zadná časť pozemku (smerom k záhradkovej osade) je určená na poľnohospodárske využitie (trávne
porasty, záhrady a pod.)
V súlade s územným plánom obce je predpoklad na vyššie využitie než bolo doterajšie,
na ploche cca 60% výmery pozemku.
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:
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V danej lokalite neboli zistené priame riziká a okolnosti obmedzujúce doterajšie užívanie hodnotených
nehnuteľností na daný účel, na nehnuteľnosti neboli zistené záložné práva.
V zadnej časti pozemku parc.č.KN C 1195/135 - pri záhradkovej osade - je vzdušné VN vedenie s
požadovaným ochranným pásmom ( 10 m obojstranne na každú stranu vedenia od krajného vodiča), čo má
za následok obmedzené využitie na tejto ploche pozemku (odhadovaná plocha dotknutá ochranným
pásmom je cca 500 m2).

2.1 POZEMKY
2.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
2.1.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU
2.1.1.1.1 LV č. 1

POPIS
Hodnotený pozemok parc.č.KN C 1195/135 sa nachádza v obci Dohňany, nad zástavbou rodinných domov,
ktoré sa tiahnu okolo hlavnej cesty cez obec, v lokalite medzi záhradami a záhradkovou osadou Hájik, mimo
zastavané územie obce.
Územie je t.č. poľnohospodársky využívané, nadväzuje na intravilán obce, s prístupom a príjazdom
odbočením z miestnej komunikácie, ktorá smeruje v centrálnej časti obce ku kostolu (par.č.KN C 1400), kde
sa pri rod. dome č.s. 63 (pri Milanovi Vráblovi) odbočí vľavo na miestnu komunikáciu parc.č.KN C 1333. Táto
cesta je medzi zástavbou jednosmerná, spevnená asfaltovým kobercom, s vybudovanými verejnými
rozvodmi vody, kanalizácie a NN siete. Cesta na konci zástavby pokračuje ako poľná, kde sa v ostrej zákrute
rozdeľuje na príjazd do záhradkovej osady, alebo popod pozemky rolí, kde sa nachádza aj hodnotený
pozemok.
Podľa platného územného plánu je hodnotený pozemok v jeho JZ časti asi na ploche 60% z celkovej
výmery zaradený v lokalite pre IBV ( lokalite D10), horná časť pozemku, ktorá smeruje k záhradkovej osade,
pokračuje v miernom svahu ako plochy pre poľnohopodárske využitie.
Pre využitie časti pozemku podľa územného plánu na výstavbu je potrebné dobudovanie vyhovujúceho
dopravného napojenia ( t.č. je cesta jednosmerná, nespevnená), a predĺženie sietí (NN sieť, vodovod,
kanalizácia) od poslednej zástavby ( cca 150 m).
Hodnotený pozemok parc.č.KN C 1195/135 je v dolnej časti mierne svahovitý, s prístupom z miestnej
komunikácie parc.č.KN C 1333, je situovaný v blízkosti centra obce, je využívaný ako zatrávnená
plocha.
V čase vypracovania ohodnotenia sa ceny stavebných pozemkov v kat. území Dohňany pohybovali
vo výške od 21,50 € mimo centrum obce (napr. Dohňany - Lazy), v centrálnej časti a v blízkosti
dobudovaných sietí a dopravného napojenia od 40,- eur/m2, v závislosti od lokality, možnosti
napojenia na siete a ostatných faktorov vplývajúcich na predajnú cenu.
Z dôvodu zvýšeného záujmu o kúpu nehnuteľností v obci a bezprostrednom okolí Púchova uvádzam
povyšujúci faktor, z dôvodu existenice ochranného pásma na zadnej časti pozemku kde je VN linka,
čiastočnej svahovitosti, a obmedzenej možnosti využitia zadnej časti pozemku (podľa územného plánu)
uvádzam aj redukujúci faktor 0,95.
Parcela
1195/135

Obec:
Východisková hodnota:
Označenie a názov
koeficientu
kS
koeficient všeobecnej
situácie

Druh pozemku

Vzorec

trvalý tráv. porast

Spolu
výmera [m2]
5302
5302,00

Podiel
1/1

Výmera [m2]
5302,00

Dohňany
VHMJ = 3,32 €/m2
Hodnotenie
4. centrá obcí do 5 000 obyvateľov, obytné časti na predmestiach miest do 50
000 obyvateľov

Strana 6

Hodnota
koeficientu
0,95
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kV
koeficient intenzity využitia
kD
koeficient dopravných
vzťahov
kP
koeficient obchodnej a
priemyselnej polohy
kI
koeficient technickej
infraštruktúry pozemku
kZ
koeficient povyšujúcich
faktorov
kR
koeficient redukujúcich
faktorov

číslo posudku: 150/2017

2. rodinné domy s nižším štandardom vybavenia

0,95

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

1,00

3. rekreačná poloha

1,00

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

1,30

5. pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, možnosť vyššieho využitia
v zmysle platného územného plánu ( pre IBV) na časti pozemku

3,00

11. závady viaznuce na pozemku ( ochranné pásmo VN vedenia)

0,95

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU
Názov
Koeficient polohovej diferenciácie

Výpočet

Hodnota

kPD = 0,95 * 0,95 * 1,00 * 1,00 * 1,30 * 3,00 * 0,95

Jednotková hodnota pozemku

VŠHMJ = VHMJ * kPD = 3,32

Všeobecná hodnota pozemku

VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 5 302,00 m2 * 11,10 €/m2
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€/m2

* 3,3438

3,3438
11,10 €/m2
58 852,20 €
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III. ZÁVER
1. VŠEOBECNÁ HODNOTA
Rekapitulácia :

Pozemky:
Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie:
58 852,20 €
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie

2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY
Názov

Všeobecná hodnota [€]

Pozemky
LV č. 1 - parc. č. 1195/135 (5 302 m2)

58 852,20

Spolu VŠH

58 852,20

Zaokrúhlená VŠH spolu

58 900,00

Všeobecná hodnota pozemkov je spolu: 58 900,00 €
Slovom: Pätdesiatosemtisícdeväťsto Eur
Poznámka: Stanovené hodnoty uvedené v tabuľke sú použiteľné ako podklad pre uzatvorenie zmluvy,
zároveň však neobmedzujú zmluvné strany k dohode o cene.

V Dohňanoch dňa 24.4.2017

Ing. Zuzana Jurigová

IV. PRÍLOHY
1. Objednávka zo dňa 18.04.2017
2. Výpis z listu vlastníctva č. 1 - čiastočný, k.ú. Dohňany zo dňa 20.04.2017 (cez katastrálny
portál)
3. Informatívna kópia z mapy KN k.ú. Dohňany zo dňa 20.04.2017 (cez katastrálny portál) v
M 1:1440
4. Fotodokumentácia (pohľady na hodnotený pozemok)
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudok som vypracovala ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a
prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. 914213 pre
odbor: 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie: 370901 Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo
znalca: 914 213.
Znalecký posudok je zapísaný v denníku pod č. 150/2017.

V Dohňanoch 24. apríla 2017

Ing. Zuzana Jurigová
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