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I. ÚVOD 
 
1. Úloha znalca podľa uznesenia štátneho orgánu alebo objednávky, číslo uznesenia: určenie 
všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: 
v k.ú. Ťahanovce, obec Košice - Ťahanovce, okres Košice I, evidovaných na liste vlastníctva č. 1928, 
a to pozemok, parcely registra "C" č.:  
- 1611/90 - ostatná plocha o výmere 289 m2 
- 1612/1 - ostatná plocha o výmere 12508 m2 
- 1612/8 - ostatná plocha o výmere 672 m2 
v k.ú. Nové Ťahanovce, obec Košice - Sídlisko Ťahanovce, okres Košice I, evidovaných na liste 
vlastníctva č. 2239, a to pozemok, parcely registra "C" č.:  
- 3908 - ostatná plocha o výmere 12177 m2 
- 3911 - ostatná plocha o výmere 409 m2 
 
2. Účel znaleckého posudku: speňaženie majetku úpadcu v rámci konkurzného konania formou 
dobrovoľnej dražby. 
 
3. Dátum, ku ktorému je znalecký posudok vypracovaný (rozhodujúci pre zistenie stavebno - 
technického stavu): 13.05.2021 
 
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 01.07.2021 
 
5. Podklady na vypracovanie posudku: 
a) podklady dodané zadávateľom: 
- objednávka vo veci PDS-015/2-2021 z 19.04.2021 
- výzva na umožnenie vykonania ohodnotenia predmetu dražby vo veci PDS-015/2-2021 z 19.04.2021 
 
b) podklady získané znalcom: 
- fotodokumentácia z 13.05.2021 
- list vlastníctva č. 1928 z 13.05.2021 vydaný katastrálnym portálom k ohodnocovanému pozemku 
- list vlastníctva č. 2239 z 13.05.2021 vydaný katastrálnym portálom k ohodnocovanému pozemku 
- list vlastníctva č. 2124 z 13.05.2021 vydaný katastrálnym portálom k prevažnej časti prístupovej 
komunikácie 
- informatívna kopia z katastrálnej mapy z 13.05.2021 z katastrálneho portálu v mierke 1:1993 celého 
pozemku 
- informatívna kopia z katastrálnej mapy z 13.05.2021 z katastrálneho portálu v mierke 1:1303 hornej 
časti pozemku 
- informatívna kopia z katastrálnej mapy z 13.05.2021 z katastrálneho portálu v mierke 1:1993 dolnej  
časti pozemku 
- stanovisko Mesta Košice k využitiu pozemkov v zmysle ÚPD zo 07.06.2021 
 
6. Použité právne predpisy a literatúra:  

• Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku v znení neskorších predpisov. 

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

• Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z.z. z 20. júla 2018, 
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 

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

• Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 34/2009 Z.z.. 
• Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení zákona č. 

103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb a zákona č. 237/2000 Zb.. 
• 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.  

• Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje 
Klasifikácia stavieb.  

• Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, 
Žilinská univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3 . 

• STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov. 
• STN 73 4301 - Budovy na bývanie. 
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• Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001 - Základné údaje - Obyvateľstvo; Štatistický úrad 
SR. 

• Pre stanovenie Kcú v celom znaleckom posudku je použitý nasledujúci postup - Kcú z 4/1996 
na 1/2021 podľa zverejnených údajov Štatistického úradu SR publikovaných na webovej 
stránke ŠÚ SR.  

• Miloslav Ilavský, Milan Nič, Dušan Majdúch - Ohodnocovanie nehnuteľností, Miloslav Ilavský – 
Mipress, Bratislava, 2012, ISBN 978-80-971021-0-4. 

• časopisy Znalectvo 
 
7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov:  

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

 
b)  Definície použitých postupov 

 
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). 

   
8. Osobitné požiadavky zadávateľa: v prípade nesprístupnenia nehnuteľnosti vyhotoviť znalecký 
posudok v zmysle §12 ods. 3 zákona 527/2002 Z.z. z dostupných údajov. 
 
 

II. POSUDOK 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
a) Výber použitej metódy:      

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku v znení neskorších predpisov. 

Keďže v danej lokalite ani v susedných obciach som nezistil prevody minimálne troch 
porovnateľných nehnuteľností, metodiku porovnávania nie je možné použiť. Zároveň nebolo možné 
použiť kombinovanú metódu, nakoľko som v blízkom okolí nezistil prenájom minimálne troch 
porovnateľných nehnuteľností. Použitá je metóda polohovej diferenciácie. 
 
b) Vlastnícke a evidenčné údaje :          
 
List vlastníctva č. 1928 vydaný Katastrálnym portálom dňa 13.05.2021 
A. Majetková podstata:     
Stavby : nie sú 
Pozemok, parcely registra "C" č.:  
- 1611/90 - ostatná plocha o výmere 289 m2 
- 1612/1 - ostatná plocha o výmere 12508 m2 
- 1612/8 - ostatná plocha o výmere 672 m2 
 
B. Vlastníci:  
- 1 MERCURIUS s.r.o. Košice, Pri jazdiarni 1, Košice, PSČ 040 01, SR, v celosti  
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• Obmedzujúca poznámka: Rozhodnutie č. 698/340/28271/09 o záložnom práve, Daňový úrad 
Košice IV, Južná trieda 8, 040 01 Košice, rozhodnutie sa stalo vykonateľným dňa 3.6.2009, 
P1 - 95/2009 z 18.6.2009 - 235/2009. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.9.2009, 
R-1226/2009 Rozhodnutie DÚ KošiceI o oprave zrejmých omylov a nesprávností č. 
695/340/93628/09/Ney, zo dňa 30.11.2009,Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 
17.12.2009,R-10/10 v.z.84/10 

• Informatívna poznámka: Začatie výkonu záložného práva prednostným záložným veriteľom: 
Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 
854 140 predajom zálohu dobrovoľnou dražbou - P2 789/09, pol.vz. 6/10 

• Obmedzujúca poznámka: Uznesenie Okresného súdu Košice I, 29Cb 23/2010-11, ktorým sa 
nariaďuje predbežné opatrenie, a to zákaz žalovanému: Československá obchodná banka, 
a.s., Michalská 18, Bratislava, IČO: 36 854 140 realizovať výkon záložného práva zo Zmluvy o 
zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 0271/08/80314 zo dňa 17.12.2008, V 14 
145/2008 zo dňa 28.01.2009, P1 297/10, pol.vz. 120/10 

• Poznámka: Obmedzujúca: Rozhodnutie Daňového úradu Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice 
č. 110000173647 o začatí daňového exekučného konania. Rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 18.09.2015, P-1332/2015 v.z. 485/15 

• Poznámka: obmedzujúca: Rozhodnutie č. 102858238/2016 na vydania exekučného 
záložného práva predajom nehnuteľnosti, Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice, 
P 442/2016 - 

• 212/2016 
• Poznámka: Obmedzujúca poznámka: Uznesenie OS Košice I sp.zn. 30 K 34/2016 o vyhlásení 

konkurzu na majetok úpadcu SSIM, a.s., Košice, Zbrojničná 12, 040 01 Košice, IČO: 31 702 
627 - P- 603/2017 (pozemky parc.registra C-KN č. 1611/90, 1612/1, 1612/8) - v.z.163/2017 

 
C. Ťarchy:  

• 1 Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 0271/08/80314 na základe Zmluvy 
o poskytovaní úverov č. 0062/08/80314 zo dňa 17.03.2008 v prospech: Československá 
obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 - V 14 
145/08 zo dňa 28.01.2009 - pol.vz. 36/09 

• 1 Rozhodnutie o zriadení colného záložného práva č. 9005631/1/270336/2013 v prospech 
Colný úrad Košice, odd.výkonu a podpory, Národná trieda 27, Košice, Z - 4461/2013 - 
239/2013. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.10.2013. R-2759/2013 - 
v.z.447/2013 

• 1 Rozhodnutie o zriadení colného záložného práva č. 1095631/1/530125/2013 v prospech 
Colný úrad Košice, odd.právne, Národná trieda 27, Košice, Z - 8774/2013 - 441/2013. 
Nadobudlo právoplatnosť 12.12.2013, vykonateľnosť 27.11.2013. R-3224/2013 z 27.11.2013 - 
31/14 

• 1 Rozhodnutie Daňového úradu, Rozvojová 2,041 90 Košice č. 
9800504/5/4709222/2014/Gom o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti, zákaz nakladať s 
predmetom záložného práva bez predchádzajúceho súhlasu správcu dane. Z-8296/2014 z 
30.10.2014 - 594/14 Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.11.2014. R-3231/2017 - 
v.z.259/17 

• 1 Rozhodnutie Mesta Košice č. B/2016/104010/208056 o zriadení záložného práva a zákaz 
nakladať s nehnuteľnosťou parc.č. 1611/90, 1612/1, 1612/8, bez súhlasu správcu dane, Z-
5725/2016 z 11.07.2016 - 408/16 Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.07.2016, R-
3937/2016 z 29.07.2016 - 409/16 
 

List vlastníctva č. 2239 vydaný Katastrálnym portálom dňa 13.05.2021 
A. Majetková podstata:     
Stavby : nie sú 
Pozemok, parcely registra "C" č.:  
- 3908 - ostatná plocha o výmere 12177 m2 
- 3911 - ostatná plocha o výmere 409 m2. 
 
B. Vlastníci:  
- 1 MERCURIUS s.r.o. Košice, Pri jazdiarni 1, Košice, PSČ 040 01, SR, v celosti  

• Obmedzujúca poznámka: Rozhodnutie č. 698/340/28226/09 o záložnom práve, Daňový úrad 
Košice IV, Južná trieda 8, 040 01 Košice, Rozhodnutie sa stalo vykonateľným dňa 3.6.2009, 
P1 - 18.6.2009 - 879/2009.Rozhodnutie DÚ nadobudlo právoplatnosť 14.09.2009, R-1225/09 
v.z.1446/09 

• Informatívna poznámka: Začatie výkonu záložného práva prednostným záložným veriteľom: 
Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 
854 140 predajom zálohu dobrovoľnou dražbou - P2 789/09, pol.vz. 3/10 

• Obmedzujúca poznámka: Uznesenie Okresného súdu Košice I, 29Cb 23/2010-11, ktorým sa 
nariaďuje predbežné opatrenie, a to zákaz žalovanému: Československá obchodná banka, 
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a.s., Michalská 18, Bratislava, IČO: 36 854 140 realizovať výkon záložného práva zo Zmluvy o 
zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 0271/08/80314 zo dňa 17.12.2008, V 14 
145/2008 zo dňa 28.01.2009, P1 297/10, pol.vz. 456/10 

• Poznámka: Obmedzujúca: Rozhodnutie Daňového úradu Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice 
č. 110000173647 o začatí daňového exekučného konania. Rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 18.09.2015, P-1332/2015 v.z. 1616/15 

• Poznámka: obmedzujúca: Rozhodnutie č. 102858238/2016 na vydania exekučného 
záložného práva predajom nehnuteľnosti, Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice, 
P 442/2016 - 

• 547/2016 
• Poznámka: Obmedzujúca poznámka: Uznesenie OS Košice I sp.zn. 30 K 34/2016 o vyhlásení 

konkurzu na majetok úpadcu SSIM, a.s., Košice, Zbrojničná 12, 040 01 Košice, IČO: 31 702 
627 - P- 603/2017 (pozemky parc.registra C-KN č. 3908, 3911) - v.z.820/2017 
 

C. Ťarchy:  
• 1 Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 0271/08/80314 na základe Zmluvy 

o poskytovaní úverov č. 0062/08/80314 zo dňa 17.03.2008 v prospech: Československá 
obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 - V 14 
145/08 zo dňa 28.01.2009 - pol.vz. 154/09 

• 1 Rozhodnutie o zriadení colného záložného práva č. 9005631/1/270336/2013 v prospech 
Colný úrad Košice, odd.výkonu a podpory, Národná trieda 27, Košice, Z - 4461/2013 - 
815/2013. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.10.2013. R-2759/2013 - 
v.z.1514/2013 

• 1 Rozhodnutie o zriadení colného záložného práva č. 1095631/1/530125/2013 v prospech 
Colný úrad Košice, odd.právne, Národná trieda 27, Košice, Z - 8774/2013 - 1498/2013. 
Nadobudlo právoplatnosť 12.12.2013, vykonateľnosť 27.11.2013. R-3224/2013 z 27.11.2013 - 
130/14 

• 1 Rozhodnutie Daňový úrad Košice, Rozvojová 2 č.j.9800504/5/4710545/2014/Gom o 
zriadení záložného práva. Zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu 
dane. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.10.2014 a stalo sa vykonateľným dňa 
24.10.2014 Z 8295/14 - 1688/14 R-3232/2017 Oprava vyznačenia dátumu právoplatnosti - 
Rozhodnutie 9800504/5/4710545/2014/GOM právoplatné dňa 10.11.2014 - číslo zmeny 
1168/2017 

 
c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia :          

Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 13.05.2021 za účasti znalca a 
pracovníčky dražobnej spoločnosti. Zástupca vlastníka sa nezúčastnil. Ohodnocovaný pozemok mal 
uzamknutú vstupnú brána, jeho kompletná obhliadky mi nebola umožnená, iba čiastočná. 

 
d) Technická dokumentácia, najmä porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej 
dokumentácie so zisteným skutkovým stavom: bezpredmetné 
 
e) Údaje katastra nehnuteľnosti, najmä porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra 
nehnuteľnosti so zisteným skutočným stavom:  

Popisné a geodetické údaje katastra zodpovedajú skutkovému stavu. 
 

f) Vymenovanie jednotlivých stavieb a pozemkov, ktoré sú predmetom hodnotenia:       
Stavby : nie sú 
   
k.ú. Ťahanovce, obec Košice - Ťahanovce, okres Košice I: 
Pozemok, parcely registra "C" č:  
- 1611/90 - ostatná plocha o výmere 289 m2 
- 1612/1 - ostatná plocha o výmere 12508 m2 
- 1612/8 - ostatná plocha o výmere 672 m2 
 
k.ú. Nové Ťahanovce, obec Košice - Sídlisko Ťahanovce, okres Košice I: 
Pozemok, parcely registra "C" č:  
- 3908 - ostatná plocha o výmere 12177 m2 
- 3911 - ostatná plocha o výmere 409 m2. 
 
g) Vymenovanie jednotlivých stavieb a pozemkov, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: nie sú. 
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2. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
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. Je na úrovni s DPH. 
 
a.) Analýza polohy nehnuteľností:          

Časť ohodnocovaných pozemkov, ktoré sú evidované na LV č. 1928, parcely č. 1611/90, 
1612/1 a 1612/8 sa nachádzajú v k.ú. Ťahanovce, obec Košice - Ťahanovce, okres Košice I, časť 
ohodnocovaných pozemkov, ktoré sú evidované na LV č. 2239, parcely č. 3908 a 3911 sa nachádzajú 
v k.ú. Nové Ťahanovce, obec Košice - sídlisko Ťahanovce, podľa priloženej kópie z katastrálnej mapy, 
tvoria jeden pozemok nepravidelného tvaru, v minulosti boli súčasťou areálu bývalých 
magnezitárskych závodov. Z titulu vlastníckych vzťahov v tejto priemyselnej zóne ide o jednu z 
najkomplikovanejších lokalít mesta Košice. Poloha pozemku s ohľadom na centrum mesta je okrajová.  

 
 

 
Širšie vzťahy mesta Košice s vyznačením polohy ohodnocovaných pozemkov 

Ohodnocované pozemky 
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Časť Ťahanovce mesta Košice s vyznačením polohy ohodnocovaných pozemkov 
 
 

 
Detailnejšia  mapa časti Ťahanovce mesta Košice s vyznačením polohy ohodnocovaných pozemkov 
 

Pozemky sú prístupné podľa priloženej situácie takto: 
- z Magnezitárskej ulice na parc. 1732/1, ktoré je evidovaná na LV č. 2552 vo vlastníctve 

Mesta Košice a ktorá je verejnou komunikáciou 
- po parcela č. 1618/27, ktorá je evidovaná na LV č. 2404 bez zriadeného vecného bremena 

práva prechodu 
- po parcela č. 1618/18, ktorá je evidovaná na LV č. 2124 bez zriadeného vecného bremena 

práva prechodu 
- po parcela č. 1740, ktorá je evidovaná na LV č. 3 vo vlastníctve Slovenská republika (vodná 

plocha) bez zriadeného vecného bremena práva prechodu 
- po parcelách č. 1611/58, 1611/61 a 1611/66, ktoré sú evidované na LV č. 2124 bez 

zriadeného vecného bremena práva prechodu 
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- po parcela č. 1611/67, ktorá je evidovaná na LV č. 2392 bez zriadeného vecného bremena 
práva prechodu.  

Z tejto parcely je následne priamy vstup na ohodnocované pozemky. Ohodnocované pozemky 
nemajú žiaden iný prístup z verejnej komunikácie.  

Všetky dostupné inžinierske siete sa nachádzajú na Magnezitárskej ulice, priamo pri 
ohodnocovaných parcelách sa nachádza iba neidentifikovaný rozvod elektro, žiadne ďalšie dostupné 
inžinierske siete nie sú.  

Pozemky sú zo severnej strany ohraničené účelovou vnútroareálovou komunikáciou na parc. 
1611/66 v súkromnom vlastníctve, z východnej strany sú ohraničené súkromnými parcelami, 1611/61 
a 3912, v cípe na južnej strane sú pôvodné parcely registra "E", celá západná strana je ohraničená 
parcelami 1611/62 a 3910 v súkromnom vlastníctve.  

 

 
Schéma napojenia pozemku na verejnú komunikáciu 

 
 
Košice sú metropolou východného Slovenska a s takmer 240 000 obyvateľmi druhým 

najväčším mestom na Slovensku. Mesto je súčasťou Košickej aglomerácie s 367 000 obyvateľmi 
a Košicko-prešovskej aglomerácie, ktorá s 555 800 obyvateľmi patrí medzi najväčšie urbanizované 
oblasti na Slovensku. 

V roku 2013 sa Košice stali Európskym hlavným mestom kultúry. Od roku 2016 nesú 
titul Európske mesto športu, od toho istého roku sa tu koná prestížny medzinárodný filmový festival Art 
Film Fest. Prostredníctvom podpory rozvoja kreatívneho priemyslu a informačných technológií sa 
Košice zaradili do Siete kreatívnych miest UNESCO v roku 2017, kedy im bol priznaný 
štatút UNESCO Creative City of Media Arts. Košice v roku 2019 získali taktiež titul Európske hlavné 
mesto dobrovoľníctva 2019. Ocenenie udeľuje Európske dobrovoľnícke centrum so sídlom v Bruseli. 
Košice sa tak stali historicky prvým mestom z krajín strednej a východnej Európy a 
po Barcelone, Lisabone, Londýne, Sligu a Aarhuse šiestym európskym mestom, ktoré získalo toto 
prestížne ocenenie. 

Košice sú centrom celého východného Slovenska a sídlom regionálnej samosprávy –
 Košického samosprávneho kraja. Sú významným centrom politického, hospodárskeho, kultúrneho a 
cirkevného života, sídlom Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy, Košickej gréckokatolíckej 
eparchie, Michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie a Ústavného súdu SR. Zároveň sú významným 
univerzitným centrom (sídlom troch univerzít a jednej vysokej školy, ako aj fakúlt a detašovaných 
pracovísk iných slovenských vysokých škôl) a ôsmich ústavov Slovenskej akadémie vied. 
Mesto je strediskom významných kultúrnych inštitúcií s celoslovenskou a regionálnou pôsobnosťou, 
medzi ktoré patria Štátne divadlo Košice, Štátna filharmónia Košice, Slovenské technické 
múzeum, Východoslovenské múzeum, Východoslovenská galéria a Štátna vedecká knižnica v 
Košiciach. Mesto má pestrú národnostnú skladbu, najväčšiu menšinu na území mesta 
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tvorí maďarská menšina (takmer 3 % podľa kvalifikovaného odhadu Štatistického úradu SR)  
a rómska menšina s podielom takmer 2 %. 

Mesto hrá rolu v dopravnom prepojení východ – západ, kde tvorí spojnicu 
medzi západnou a strednou Európou na jednej strane a Ukrajinou a Ruskom na druhej strane 
prostredníctvom širokorozchodnej železničnej trate. Košické medzinárodné letisko sprostredkúva 
letecké spojenie so západnou a stredovýchodnou Európou pre spádovú oblasť východného 
Slovenska. V meste je zastúpený hutnícky a strojársky priemysel, umiestnená je tu skupina firiem 
informačných a telekomunikačných technológií, ktorá je združená v klastri Košice IT Valley. 

Odrazom bohatej histórie mesta je jeho centrum s početnými 
pamiatkami gotickej, barokovej, klasicistickej a historizujúcej architektúry, ktoré tvorí 
najväčšiu mestskú pamiatkovú rezerváciu na Slovensku (85,4 ha). Jej najvýznamnejšou dominantou 
je rozlohou najväčšia sakrálna stavba na Slovensku - gotická katedrála Dóm svätej Alžbety. Hlavná 
ulica, lemovaná palácovými a meštianskymi domami s reštauráciami, butikmi a kaviarňami, je 
promenádnym korzom mesta. 

Košice – mestská časť Ťahanovce sú mestská časť Košíc, súčasť okresu Košice I. 
Až do roku 1969 boli Ťahanovce samostatnou obcou. Prvá písomná zmienka o obci Ťahanovce 
pochádza z roku 1263. V súčasnosti v nej býva približne 2 500 obyvateľov. Je úzko previazaná so 
susednou Mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

 
b.) Analýza využitia nehnuteľností:  

Ohodnocované pozemky v čase obhliadky neboli žiadnym spôsobom užívané, čiastočne boli 
oplotené, čiastočne bez oplotenie, bez údržby, zarastené burinou a náletovými drevinami, z časti 
zaťažený odpadom rôzneho charakteru. Nedá sa vylúčiť ani environmentálne zaťaženie pozemku z 
titulu predchádzajúceho užívania.  

Pozemky sú situované na západnej strane priemyselného areálu v lokalite Magnezitárska a v 
súčasnosti nie sú zastavané. V zmysle platného Územného plánu hospodársko sídelnej aglomerácie 
Košice sú súčasťou plôch funkčne definovaných ako plochy mestského nadmestského 
občianskeho vybavenia v severnej časti pozemku a plochy dopravných zariadení v južnej časti 
pozemku.  Predmetnými parcelami sú zároveň vedené navrhované zberné a prístupové komunikácie. 
Na širšie dotknuté územie je spracovaná a do zmeny ÚPN-HSA premietnutá Urbanistická štúdia 
Magnetka, ktorej primárnym východiskom je postupná transformácia lokality na územie s kvalitnejšou 
zástavbou prevažne občianskej vybavenosti, resp. bývania, zelene a nerušivých doplnkových funkcii.  

V okolí pozemkov sú v prevažnej miere prevádzkové výrobné a obchodné areály, 
nezastavané pozemky a pod., funkcia bývania v lokalite nie je. Rušivým faktorom je blízkosť 
železničnej trate na západnej strane ohodnocovaných pozemkov.  
 

 

 
Výrez z územného plánu mesta, časť doprava s vyznačením ohodnocovaného pozemku 
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Výrez z územného plánu mesta, všeobecná časť vyznačením ohodnocovaného pozemku 
 
 
c.) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: S užívaním ohodnocovaných 
pozemkov boli zistené riziká - k pozemkom nie je priamy prístup z verejných komunikácii mesta, 
pozemky nemajú možnosť priameho napojenia na inžinierske siete.  
 

2.1 POZEMKY 

2.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

2.1.1.1 Identifikácia pozemku:  Pozemok v k.ú. Ťahanovce v ZÚO 
 
POPIS 
List vlastníctva č. 1928 vydaný Katastrálnym portálom dňa 13.05.2021 

Pozemok, parcely registra "C" č.:  
- 1611/90 - ostatná plocha o výmere 289 m2 
- 1612/1 - ostatná plocha o výmere 12508 m2 
- 1612/8 - ostatná plocha o výmere 672 m2 

v k.ú. Ťahanovce, obec Košice - Ťahanovce, okres Košice I, podľa priloženej kópie z 
katastrálnej mapy, tvoria jeden pozemok nepravidelného tvaru, v minulosti boli súčasťou areálu 
bývalých magnezitárskych závodov. Z titulu vlastníckych vzťahov v tejto priemyselnej zóne ide o jednu 
z najkomplikovanejších lokalít mesta Košice. Poloha pozemku s ohľadom na centrum mesta je 
okrajová.  

 V čase obhliadky neboli žiadnym spôsobom užívané, čiastočne boli oplotené, čiastočne bez 
oplotenie, bez údržby, zarastené burinou a náletovými drevinami, zaťažené odpadom. V okolí 
pozemkov sú v prevažnej miere prevádzkové výrobné a obchodné areály, funkcia bývania v lokalite 
nie je. Pozemky nemajú priamy prístup z verejných komunikácii mesta, iba po cudzích pozemkoch z 
Magnezitárskej ulice bez vecného bremena práva prechodu.  
 

Parcela Druh pozemku 
Spolu 

výmera 
[m2] 

Spoluvlastnícky 
podiel 

Výmera 
[m2] 

1611/90 ostatná plocha 289,00 1/1 289,00 

1612/1 ostatná plocha 12508,00 1/1 12508,00 
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1612/8 ostatná plocha 672,00 1/1 672,00 

Spolu 
výmera      13 469,00 

 
Obec:     Košice 
Východisková hodnota:  VHMJ = 26,56 €/m2 
 

Označenie a názov 
koeficientu Hodnotenie Hodnota 

koeficientu 

kS 
koeficient 
všeobecnej 
situácie 

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 dôležitých centrách 
turistického ruchu, priemyslové a 
poľnohospodárske oblasti miest nad 50 000 
obyvateľov 

1,30 

priemyselná lokalita v intraviláne mesta 
Košice, časť Ťahanovce 

kV 
koeficient 
intenzity 
využitia 

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 

1,05 

nebytové výrobné, skladové a prevádzkové 
stavby s bežným štandardom vybavenia 

kD 
koeficient 
dopravných 
vzťahov 

4. pozemky v mestách s možnosťou využitia 
mestskej hromadnej dopravy 

1,00 
pozemky na okraji mesta Košice s možnosťou 
využitia MHD 

kF 
koeficient 
funkčného 

využitia územia 

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

1,00 

priemyselné územie okraja mesta Košice 

kI 
koeficient 
technickej 

infraštruktúry 
pozemku 

1. bez technickej infraštruktúry (vlastné 
zdroje alebo možnosť napojenia iba na jeden 
druh verejnej siete) 1,00 
v čase obhliadky bez infraštruktúry, nie je 
priama možnosť napojenia na inžinierske siete 

kZ 
koeficient 

povyšujúcich 
faktorov 

0. nevyskytuje sa 
1,00 

neboli zistené 

kR 
koeficient 

redukujúcich 
faktorov 

11. iné faktory (napríklad tvar pozemku, 
výmera pozemku, druh možnej zástavby, 
nezabezpečený prístup z verejnej komunikácie, 
chránené územia, obmedzujúce regulatívy 
zástavby a pod.) 0,80 
nezabezpečený priamy prístup z verejných 
komunikácii mesta, iba po cudzích pozemkoch 
bez vecného bremena, zložitá vlastnícka 
štruktúra účelových komunikácii v areáli 

 
JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU 
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Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej 
diferenciácie 

kPD = 1,30 * 1,05 * 1,00 * 
1,00 * 1,00 * 1,00 * 0,80 1,0920 

Jednotková všeobecná 
hodnota pozemku 

VŠHMJ = VHMJ * kPD = 26,56 
€/m2 * 1,0920 29,00 €/m2 

 
VYHODNOTENIE 

Názov Výpočet Všeobecná hodnota [€] 

parcela č. 1611/90 289,00 m2 * 29,00 €/m2 * 
1/1 8 381,00 

parcela č. 1612/1 12 508,00 m2 * 29,00 €/m2 * 
1/1 362 732,00 

parcela č. 1612/8 672,00 m2 * 29,00 €/m2 * 
1/1 19 488,00 

Spolu  390 601,00 
 

2.1.1.2 Identifikácia pozemku:  Pozemok v k.ú. Nové Ťahanovce v ZÚO 
 
POPIS 
List vlastníctva č. 2239 vydaný Katastrálnym portálom dňa 13.05.2021 

Pozemok, parcely registra "C" č.:  
- 3908 - ostatná plocha o výmere 12177 m2 
- 3911 - ostatná plocha o výmere 409 m2 

v k.ú. Nové Ťahanovce, obec Košice - Sídlisko Ťahanovce, okres Košice I, podľa priloženej 
kópie z katastrálnej mapy, tvoria jeden pozemok nepravidelného tvaru, v minulosti boli súčasťou 
areálu bývalých magnezitárskych závodov. Z titulu vlastníckych vzťahov v tejto priemyselnej zóne ide 
o jednu z najkomplikovanejších lokalít mesta Košice. Poloha pozemku s ohľadom na centrum mesta je 
okrajová.  

 V čase obhliadky neboli žiadnym spôsobom užívané, čiastočne boli oplotené, čiastočne bez 
oplotenie, bez údržby, zarastené burinou a náletovými drevinami, zaťažené odpadom. V okolí 
pozemkov sú v prevažnej miere prevádzkové výrobné a obchodné areály, funkcia bývania v lokalite 
nie je. Pozemky nemajú priamy prístup z verejných komunikácii mesta, iba po cudzích pozemkoch z 
Magnezitárskej ulice bez vecného bremena práva prechodu.  
 

Parcela Druh pozemku 
Spolu 

výmera 
[m2] 

Spoluvlastnícky 
podiel 

Výmera 
[m2] 

3908 ostatná plocha 12177,00 1/1 12177,00 

3911 ostatná plocha 409,00 1/1 409,00 

Spolu 
výmera      12 586,00 

 
Obec:     Košice 
Východisková hodnota:  VHMJ = 26,56 €/m2 

Označenie a názov 
koeficientu Hodnotenie Hodnota 

koeficientu 

kS 
koeficient 
všeobecnej 
situácie 

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 dôležitých centrách 
turistického ruchu, priemyslové a 
poľnohospodárske oblasti miest nad 50 000 

1,30 
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obyvateľov 

priemyselná lokalita v intraviláne mesta 
Košice, časť Ťahanovce 

kV 
koeficient 
intenzity 
využitia 

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 

1,05 

nebytové výrobné, skladové a prevádzkové 
stavby s bežným štandardom vybavenia 

kD 
koeficient 
dopravných 
vzťahov 

4. pozemky v mestách s možnosťou využitia 
mestskej hromadnej dopravy 

1,00 
pozemky na okraji mesta Košice s možnosťou 
využitia MHD 

kF 
koeficient 
funkčného 

využitia územia 

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

1,00 

priemyselné územie okraja mesta Košice 

kI 
koeficient 
technickej 

infraštruktúry 
pozemku 

1. bez technickej infraštruktúry (vlastné 
zdroje alebo možnosť napojenia iba na jeden 
druh verejnej siete) 1,00 
v čase obhliadky bez infraštruktúry, nie je 
priama možnosť napojenia na inžinierske siete 

kZ 
koeficient 

povyšujúcich 
faktorov 

0. nevyskytuje sa 
1,00 

neboli zistené 

kR 
koeficient 

redukujúcich 
faktorov 

11. iné faktory (napríklad tvar pozemku, 
výmera pozemku, druh možnej zástavby, 
nezabezpečený prístup z verejnej komunikácie, 
chránené územia, obmedzujúce regulatívy 
zástavby a pod.) 0,80 
nezabezpečený priamy prístup z verejných 
komunikácii mesta, iba po cudzích pozemkoch 
bez vecného bremena, zložitá vlastnícka 
štruktúra účelových komunikácii v areáli 

 
JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej 
diferenciácie 

kPD = 1,30 * 1,05 * 1,00 * 
1,00 * 1,00 * 1,00 * 0,80 1,0920 

Jednotková všeobecná 
hodnota pozemku 

VŠHMJ = VHMJ * kPD = 26,56 
€/m2 * 1,0920 29,00 €/m2 

 
VYHODNOTENIE 

Názov Výpočet Všeobecná hodnota [€] 

parcela č. 3908 12 177,00 m2 * 29,00 €/m2 * 
1/1 353 133,00 

parcela č. 3911 409,00 m2 * 29,00 €/m2 * 
1/1 11 861,00 

Spolu  364 994,00 
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III. ZÁVER 

OTÁZKY A ODPOVEDE 
 
Otázka: Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v k.ú. Ťahanovce, obec 
Košice - Ťahanovce, okres Košice I, evidovaných na liste vlastníctva č. 1928, a to 
pozemok, parcely registra "C" č.:  
- 1611/90 - ostatná plocha o výmere 289 m2 
- 1612/1 - ostatná plocha o výmere 12508 m2 
- 1612/8 - ostatná plocha o výmere 672 m2 
a v k.ú. Nové Ťahanovce, obec Košice - Sídlisko Ťahanovce, okres Košice I, 
evidovaných na liste vlastníctva č. 2239, a to pozemok, parcely registra "C" č.:  
- 3908 - ostatná plocha o výmere 12177 m2 
- 3911 - ostatná plocha o výmere 409 m2 
pre účel speňaženie majetku úpadcu v rámci konkurzného konania formou 
dobrovoľnej dražby. 
 
Odpoveď: Všeobecná hodnota nehnuteľnosti v k.ú. Ťahanovce, obec Košice - 
Ťahanovce, okres Košice I, evidovaných na liste vlastníctva č. 1928, a to pozemok, 
parcely registra "C" č.:  
- 1611/90 - ostatná plocha o výmere 289 m2 
- 1612/1 - ostatná plocha o výmere 12508 m2 
- 1612/8 - ostatná plocha o výmere 672 m2 
a v k.ú. Nové Ťahanovce, obec Košice - Sídlisko Ťahanovce, okres Košice I, 
evidovaných na liste vlastníctva č. 2239, a to pozemok, parcely registra "C" č.:  
- 3908 - ostatná plocha o výmere 12177 m2 
- 3911 - ostatná plocha o výmere 409 m2 
pre účel speňaženie majetku úpadcu v rámci konkurzného konania formou 
dobrovoľnej dražby 

je 756.000.- Eur. 
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REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Pozemky  

 Pozemok v k.ú. Ťahanovce v ZÚO - parc. č. 
1611/90 (289  m2) 8 381,00 

 Pozemok v k.ú. Ťahanovce v ZÚO - parc. č. 1612/1 
(12 508  m2) 362 732,00 

 Pozemok v k.ú. Ťahanovce v ZÚO - parc. č. 1612/8 
(672  m2) 19 488,00 

 Pozemok v k.ú. Nové Ťahanovce v ZÚO - parc. č. 
3908 (12 177  m2) 353 133,00 

 Pozemok v k.ú. Nové Ťahanovce v ZÚO - parc. č. 
3911 (409  m2) 11 861,00 

Spolu pozemky (26 055,00 m2) 755 595,00 

Všeobecná hodnota celkom 755 595,00 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene 756 000,00 
Všeobecná hodnota slovom: Sedemstopätdesiatšesťtisíc Eur 
 

MIMORIADNE RIZIKÁ 
 

S užívaním ohodnocovaných pozemkov boli zistené riziká, ktoré majú zásadný 
vplyv na hodnotu pozemkov, k pozemkom nie je priamy prístup z verejných 
komunikácii mesta, iba po cudzích pozemkoch bez vecného bremena a pozemky 
nemajú možnosť priameho napojenia na inžinierske siete.  
 
V Trebišove, dňa 01.07.2021 Ing. Miroslav Vaško 
 

 

 

 

 

IV. PRÍLOHY 
- objednávka vo veci PDS-015/2-2021 z 19.04.2021 
- výzva na umožnenie vykonania ohonotenia predmetu dražby vo veci PDS-015/2-2021 z 19.04.2021 
- fotodokumentácia z 13.05.2021 
- list vlastníctva č. 1928 z 13.05.2021 vydaný katastrálnym portálom k ohodnocovanému pozemku 
- list vlastníctva č. 2239 z 13.05.2021 vydaný katastrálnym portálom k ohodnocovanému pozemku 
- list vlastníctva č. 2124 z 13.05.2021 vydaný katastrálnym portálom k prevažnej časti prístupovej 
komunikácie 
- informatívna kopia z katastrálnej mapy z 13.05.2021 z katastrálneho portálu v mierke 1:1993 celého 
pozemku 
- informatívna kopia z katastrálnej mapy z 13.05.2021 z katastrálneho portálu v mierke 1:1303 hornej 
časti pozemku 
- informatívna kopia z katastrálnej mapy z 13.05.2021 z katastrálneho portálu v mierke 1:1993 dolnej  
časti pozemku 
- stanovisko Mesta Košice k využitiu pozemkov v zmysle ÚPD zo 07.06.2021
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FOTODOKUMENTÁCIA  Z 13.05.2021 
Pozemok, parcely CKN č. 1611/90, 1612/1 a 1612/8  v k.ú. Ťahanovce 

Pozemok, parcely CKN č. 3908 a 3911 v k.ú. Nové Ťahanovce 

 
Prístupová cesta k pozemku na parc. 1611/66 v smere na východ 

 
Príjazd na pozemok na parc. 1612/1 v smere na sever 
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FOTODOKUMENTÁCIA  Z 13.05.2021 
Pozemok, parcely CKN č. 1611/90, 1612/1 a 1612/8  v k.ú. Ťahanovce 

Pozemok, parcely CKN č. 3908 a 3911 v k.ú. Nové Ťahanovce 

 
Vstup na pozemok zo severnej strany z cesty na parc. 1611/66 

 
Vstupná brána na pozemok zo severnej strany 
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FOTODOKUMENTÁCIA  Z 13.05.2021 
Pozemok, parcely CKN č. 1611/90, 1612/1 a 1612/8  v k.ú. Ťahanovce 

Pozemok, parcely CKN č. 3908 a 3911 v k.ú. Nové Ťahanovce 

 
Uzamknutá vstupná brána na pozemok 

 
Pohľad na ohodnocovaný pozemok zo severnej strany 
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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, v odbore - 37 00 00 
Stavebníctvo, odvetví 37 01 00 Pozemné stavby a 37 10 02 Odhady hodnoty nehnuteľností, pod 
evidenčným číslom 913 731. 
 

Znalecký posudok je zapísaný v denníku pod číslom 102/2021.    
 
Zároveň vyhlasujem že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého 

posudku. 
 
 
Podpis znalca 
 
  
 
 


