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ÚVODNÁ ČASŤ

1.

1.1

Úloha znalca

Určenie všeobecnej hodnoty tepelných energetických zariadení technologického
charakteru na splyňovanie biomasy a následne na výrobu elektriny, situovaných v obci Štós.

1.2

Účel znaleckého posudku

Posudok sa vykonáva na žiadosť obchodnej spoločnosti PRO aukcie, s.r.o. Kopčianska
10, Bratislava. Obchodná spoločnosť si vyžiadala odborné vyjadrenie pre účely zistenia
všeobecnej hodnoty technologických časti tepelných energetických zariadení z dôvodu dražby
zariadenia.

1.3

Dátum vyžiadanie znaleckého posudku:

22.06. 2020

1.4

Dátum, ku ktorému je znalecký posudok vykonaný:

24.06.2020

1.5

Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku obstarané znalcom:

•

Zoznam technologických celkov posudzovaných zariadení

•

Prehlásenie o veku ohodnocovaných zložiek majetku a o ich generálnych opravách.

•

Pôvodné obstarávacie ceny ohodnocovaného majetku.

•

Technická správa k projektu rekonštrukcie kotolne NOU.

•

Fotodokumentácia ohodnocovaných zariadení.

•

Archívne znalecké posudky vypracované znalcom v predchádzajúcich obdobiach.

•

Aktuálne cenové ponuky dodávateľov ohodnocovaných technológii
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Záväzné predpisy

a) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
b) Vyhláška ministerstva spravodlivosti SR č. 491 a 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku.
c) Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike doplnený zákonom č. 99/2007 Z .z.
d) Metodická inštrukcia Ministerstva spravodlivosti SR č. MI 1/2004 – Stanovenie hodnoty
strojových zariadení.
e) Metodická pomôcka Ústavu súdneho inžinierstva č. MP ÚSI 2/2004-Výpočet koeficientov
indexov cien na stanovenie východiskovej hodnoty.
f) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
g) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

h) Zákon č. 621/2007 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

i) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 310/2004 z 28. apríla 2004, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na
strojové zariadenia.
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j) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009
Z. z. o vyhradených technických / elektrických zariadeniach a povinnostiach
prevádzkovateľa zariadenia.

k) STN uvedené v texte posudku.

l) Vyhláška MS SR č. 605/2008 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení
vyhlášky č. 626/2007 Z. z.

m) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
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POSUDOK

Nález

Charakteristika zariadenia

Predmetom stanovenia všeobecnej hodnoty je súbor tepelných energetických
vlastníctve STTEL MAX s.r.o., ktoré sú situované
technologickými a

v obci Štós 209

zariadení vo
- so všetkými

strojovými zariadeniami, ktoré sú určené na splyňovanie biomasy

a následne na výrobu elektriny.
Elektráreň využíva biomasu – drevenú štiepku pomocou technológie XYLOGAS, pri ktorej
pyrolýznym procesom (termochemickým splyňovaním) vzniká drevný plyn, ktorý sa spaľuje
v 4-taktnom spaľovacom motore, ktorý poháňa elektrický generátor. Vyrobená elektrická
energia sa dodáva do distribučnej siete, vyprodukované teplo zmluvne dohodnutým
odberateľom. Časť vyrobenej elektriny a tepla sa využíva pre vlastnú spotrebu.
Jednoduchá technologická schéma elektrárne je zobrazená na obr. č. 1

Obr. č. 1 Technologická schéma elektrárne na splyňovanie drevnej štiepky.
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technologické zariadenia XYLOGAS môžeme rozdeliť do týchto

technologických celkov:
1. Zariadenie na splyňovanie dreva, ktoré pozostáva z:
•

2ks reaktorov na drevný plyn – produkcia 500 m3 /h z jedného

•

2 ks zariadení na čistenie plynu

•

zariadenia na chladenie plynu

2. Kogeneračná jednotka s výkonom – 440 kW elektrických a 550 kW tepelných,
ktorá pozostáva z:
•

plynového motora

•

generátora

•

výkonového spínača generátora

•

merania a regulácie vrátane vizualizácie a elektrotechnických zariadení

3. Systém sušenia Walking Floor s výkonom 60 Srm/24 h s vstupnou vlhkosťou 50%
a výstupnou 15% , s dopravou k sušičke, s posuvnou podlahou a reťazovým
dopravníkom.
4. Dopravníky k sušičke – posuvná podlaha, reťazový dopravník.
5. Dopravníky pre dopravu štiepky do reaktora vrátane odlučovania jemných častí
Na nasledujúcich obrázkoch sú zobrazené hlavné technologické celky elektrárne.

Doprava drevo štiepky do sušičky a sušička Walking Floor
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Reaktor a čistiace zariadenia drevného plynu

Vyvedenie elektrického a tepelného výkonu

Z hľadiska kategorizácie v zmysle prílohy č. 4 vyhlášky č. 492/2004 Z. z., hodnotený
súbor technologických zariadení tvoria kategórie :
Energetické stroje a zariadenia – kogeneračné jednotky a plynové
generátory, čerpadlá,
Ostatné stroje, zariadenia a súčasti – zariadenia na čerpanie a meranie kvapalín,
plynové horáky, priemyselné tepelné zariadenia, zariadenia na úpravu vody, plynové horáky,
zariadenia na kúrenie a vetranie, potrubia oceľové a z nehrdzavejúcich ocelí, uzatváracie
a regulačné armatúry, zásobné nádrže a tlakové nádoby.

Dopravné stroje a zariadenia, manipulačná technika – transportné zariadenia na
prepravu sypkých materiálov.
Zoznam ohodnocovaných technologických celkov

s obstarávacími

cenami je prehľadne

zobrazený v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. 1 Zoznam ohodnocovaných tepelných energetických zariadení situovaných v priemyselnom areáli v Štóse
209
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Názov

Dátum
zaradenia

Vstupná cena

Lokalizácia

1

Splyňovacie zariadenie drevnej hmoty XYLOGAS vrátane čistenia a kogeneračnej jednotky

19.11.2014

1 782 885,00

Štós 209

2

Sušička drevnej štiepky Wolking Floor s príslušenstvom

19.11.2014

264 000,00

Štós 209

3

Transporné dopravníky do sušičky

19.11.2014

73 800,00

Štós 209

4

Transporné dopravníky do splyňovacích reaktorov

19.11.2014

117 040,00

Štós 209

Spolu

10 /
29

2 237 725,00

Do obstarávacej ceny jednotlivých energetických celkov sú zahrnuté nasledovné
položky:
• vlastná cena technologického celku s príslušenstvom
• náklady na projektovú prípravu
• náklady na inžiniersku činnosť (technologický dozor, autorský dozor, stavebný
dozor, odborné prehliadky, odborné skúšky, úradné skúšky)
• náklady na dopravu
• náklady na montáž
• náklady na vypracovanie riadiaceho softwaru pre dispečing
V čase obhliadky dňa 24.06.2020

boli posudzované

energetické zariadenia

nefunkčné, odstavené z prevádzky a hlavy plynového motora boli zdemontované.
2.1.2

Identifikácia majetku

Názov majetku:

technologické a obslužné hnuteľné tepelné energetické zariadenia
ktoré sú určené na výrobu plynu z drevo štiepky a následne na výrobu
elektriny a tepla

Dátum uvedenia do prevádzky:

Dátumy uvedenia do prevádzky sú uvedené v tabuľkách
č.1.

Počet predošlých majiteľov:

1

Počet posudzovaných zariadení:

4 ks

Pracovný režim posudzovaných
10
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Pracovný režim posudzovaných zariadení je nepretržitý .
Koeficienty zmennosti všetkých
v tabuľke

zariadení sú uvedené

č. 2 tohto posudku. Ohodnocované tepelné

energetické zariadenia sú svojím charakterom určené pre
nepretržitý pracovný režim.
Obstarávacie ceny:

Obstarávacie

ceny

energetických zariadení,

jednotlivých

posudzovaných

rozvodov tepla a obslužných

zariadení sú uvedené v tab.

č. 1

tohto posudku.

Obstarávacie ceny boli určené podľa podkladov, ktoré
dodal zadávateľ posudku

2.1.3

Údaje o údržbe, opravách, modernizácii alebo rekonštrukcií posudzovaných
zariadení

Na posudzovaných zariadeniach sa vykonávala pravidelná bežná údržba. Okrem
bežnej údržby sa na ohodnocovaných zariadeniach nevykonávali žiadne celkové
ani generálne opravy.

Podľa prehlásenia zástupcov prevádzkovateľa zúčastnených na obhliadke a na základe
vizuálneho overenia zložiek majetku k rozhodnému dátumu, bolo zistené, že žiadne zložky
nemajú mechanické poškodenie.
Obhliadkou hodnotených strojových zariadení sa okrem iného zistilo, že na kogeneračnej
jednotke na plynovom motore chýbajú hlavy motora. Podľa prehlásenia prevádzkovateľa
boli zaslané do opravy z dôvodu zanesenia ich povrchov a kanálikov dechtom, ktorý sa
nachádza v nedokonale vyčistenom plyne.
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Aktuálny stav strojových zariadení bol overený počas obhliadky, pri ktorých boli
identifikované

všetky

zariadenia

a bola

vykonaná

podrobná

fotodokumentácia

ohodnocovaných zložiek majetku.

2.1.4

Posúdenie kompletnosti a vybavenosti majetku.

Všetky posudzované zariadenia sú kompletné okrem plynového motora, na ktorom
chýbali hlavy valcov. Funkčnosť v čase obhliadky nebola overená, pretože zariadenie
bolo v čase obhliadky 24.06.2020 odstavené z prevádzky a podľa prehlásenia zástupcu
prevádzkovateľa celé zariadenie nepracovalo už 2 roky a aj pred rokom 2018 celé
zariadenie pracovalo iba prerušovane, častými odstávkami a výkon kogeneračnej
jednotky bol namiesto 440 kW iba 150 kW elektrických.
Zariadenia majú podľa prehlásenia zástupcov prevádzkovateľa základnú vybavenosť
v rozsahu podľa technickej dokumentácie .
Podľa výsledku obhliadok zložky majetku mali v deň rozhodného dátumu kompletnú
základnú vybavenosť na úrovni ich obstarania v rozsahu dodávky výrobcov. Majiteľ mal ku
zložkám majetku ich sprievodnú technickú dokumentáciu.

2.1.5

Technický stav zariadení zistený obhliadkou

Dátum obhliadky:

24.06 . 2020

Miesto obhliadky:

Štós 209

Účastníci obhliadok:

Ing. Marián Švagrovský – znalec
JUDr. Kanta – za PRO aukcie, s.r.o.
Zástupca prevádzkovateľa
12
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Podľa prehlásenia prevádzkovateľa tepelných energetických zariadení, posudzované
zariadenia nepracovali z dôvodu porúch v nepretržitej prevádzke. Najviac porúch sa
počas prevádzky vyskytovalo, na motore, ktorý nevie spracovať znečistený plyn a to
bolo aj príčinou častých odstávok celého splyňovacieho zariadenia.
Skutočný technický stav ohodnocovaných

zariadení je úmerný dobe prevádzky

a u strojov po bilančnej životnosti je určený zmenou technického stavu Z.
Pretože ohodnocované tepelné energetické zariadenia boli uvedené do prevádzky ako
nové, stanovujem ich východiskovú technickú hodnotu VTS = 100%.
Obhliadkami zložiek majetku sa zisťovala ich existencia, spôsob údržby a opráv,
technický stav a ostatné podklady potrebné pre stanovenie VŠH zložiek majetku.

Cieľom obhliadok bolo:
• preveriť existenciu zložiek majetku na jednotlivých pracoviskách,
• overiť obstarávacie ceny strojov a zariadení (SZ1),
• overiť dátumy zaradenia SZ do prevádzky,
• zistiť mimoriadne výbavy SZ,
• overiť existenciu a kompletnosť technickej dokumentácie,
• zistiť systém údržby a opráv zložiek majetku na jednotlivých pracoviskách,
• zistiť vykonané stredné a generálne opravy, prípadnú rekonštrukciu a modernizáciu
zložiek majetku na jednotlivých pracoviskách,
• zistiť skutočný technický stav zložiek majetku, ich fyzické a morálne opotrebovanie.
Pre posúdenie aktuálneho technického stavu boli preto využité všetky informácie
zainteresovaných pracovníkov, predložená prevádzková dokumentácia a vykonaná vizuálna
obhliadka. Na pracoviskách boli všetky zariadenia mimo prevádzky, teda ich funkčnosť
nebola preverená.
Sumárne a technicky odôvodnene konštatujeme, že strojové zariadenia sú podľa zistenia
znalca v technickom stave, ktorý zodpovedá ich predpokladanému bilančnému stavu (VTS-

1

Stroje a zariadenia
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ZA) vzhľadom ku ich veku a nimi odpracovaných prevádzkových cykloch. Neboli
zaznamenané žiadne tvarové deformácie alebo stopy povrchovej korózie.
Všetky hodnotené strojové zariadenia spĺňajú požiadavky nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 310/2004 Z. z. z 28. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.

2.1.6

Mimoriadna výbava ohodnocovaného majetku.

Mimoriadna výbava je zahrnutá do celkovej hodnoty majetku. Odchýlka od vyhlášok MS
SR2 č. 491 a 492/2004 neexistujú žiadne.

2.2

Posudok

V tejto kapitole je uvedený postup výpočtu technickej hodnoty strojov – TH, ktorá
predstavuje jeho objektivizovanú zostatkovú technickú hodnotu v € a výpočet všeobecnej
hodnoty strojov – VŠH, ktorá sa v prípade odpredaja strojov rovná ich objektivizovanej
reprodukčnej obstarávacej ceny stanovenej k dátumu ohodnotenia v zmysle zákona o daniach
z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov .
Spôsob stanovenia VŠH ohodnocovanej zložky pre účel posudku je v súlade s vyhláškou
MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
Objektivizácia stanovených hodnôt VŠH je zaručená tým, že som stanovil východiskovú
hodnotu zložky majetku VH podľa zásad vyhlášky. Pre ohodnocovanie som použil pôvodnú
obstarávaciu cenu OC pri prvom zaradení zložky majetku do prevádzky. Podklady pre
základnú amortizáciu ZA som určil podľa vyhlášky č. 492/2004 Z. z. a Metodickej inštrukcie
Ministerstva spravodlivosti SR č. MI 1/2004 a stanovil som skutočný technický stav TS
ohodnocovaných energetických zariadení a odhadnú predajnú hodnotu pre dátum jej
ohodnotenia - VŠH.

2

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
14
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Súhrnné informácie o technickom stave ohodnocovaných zložiek majetku poskytli
zamestnanci prevádzkovateľa.
Zástupca prevádzkovateľa ohodnocovaných tepelných energetických zariadení bol počas
obhliadky upozornený na dôsledky poskytnutia nesprávnych údajov znalcovi.

2.2.1

Stanovenie východiskovej hodnoty majetku – VH [ € ]

Pre stanovenie východiskových hodnôt jednotlivých energetických zariadení som použil
vyhlášku MS SR č. 492/2004 Z. z. príloha č. 4, článok B.1.1 odst. a, b.
Východiskové hodnoty ohodnocovaných energetických zariadení sú prehľadne zobrazené
v tabuľkách v prílohe č.2 tohto posudku.
Na základe týchto skutočností bola východisková hodnota

ohodnocovaných strojov

určená podľa vzťahu
VH = VC

[€]

VC – vstupná cena zložiek majetku v [ € ] – je obstarávacia cena stroja v čase
uvedenia do prevádzky
VH – východisková hodnota zložky majetku sa používa na výpočet technickej
hodnoty zložky majetku TH a všeobecnej hodnoty zložky majetku VŠH.
Východisková hodnota v [ € ] ohodnocovaných zložiek majetku je hodnota, z ktorej
sa vypočítava všeobecná hodnota ohodnocovaných zložiek majetku VŠH, t. j. výsledný
produkt posudku.
V zmysle kap. B.1 č. vyhlášky 492/2004 Z. z. sme stanovili východiskovú hodnotu
ako obstarávaciu cenu zložky majetku pre dátum ohodnocovania zložky, alebo ako
porovnateľnú hodnotu zložky majetku PH.
VH = VC

[€]

VH = PH

[€]

alebo

15
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Hodnoty VH pre jednotlivé ohodnocované zložky majetku sú uvedené vo výpočtových
tabuľkách v prílohe č.2 tohto posudku.

Kde
VC –

2.2.2

vstupná cena

[€]

VH – východisková hodnota majetku

[€]

PH – porovnateľná hodnota

[€]

Kategorizácia majetku a výpočet základnej amortizácie ZA [ % ]

Hodnotené tepelné energetické zariadenia zaradzujem do kategórií podľa vyhlášky č.
492/2004 Z. z., príloha č. 4, čl. B 2.1.10
Všetky hodnoty predpokladanej životnosti a zostatkové percentá prevádzkyschopnosti sú
uvedené v tabuľkách v prílohe č. 2 tohto posudku.
Význam jednotlivých symbolov je nasledovný:
Ž – je predpokladaná životnosť energetických zariadení stanovená na základe
technických parametrov zložiek majetku za predpokladu vykonávania údržby a
opráv podľa pokynov výrobcu alebo predajcu.
[ roky ]
ZO – zostatkové percento prevádzkyschopnosti energetických zariadení po skončení jeho
predpokladanej životnosti

[%]

V zmysle kategorizácie strojov uvedenej v prílohe č. 4 bod 2.1.10 vyhlášky č. 492/2004 Z. z.
majú jednotlivé strojové zariadenia hodnoteného súboru z hľadiska životnosti a zostatkového
percenta prevádzkyschopnosti, nasledovné zatriedenie :

I.) Energetické stroje a zariadenia
16
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- kód 4 – plynové generátory, čističe plynov, plynové turbíny a generátory
Ž (r) = 25 , ZO (%) = 20 ,

II.) Dopravné stroje
- kód 14 – Transportné zariadenia na sypké materiály
Ž [r] = 12 , ZO [%] = 25 ,

III.)

-

Ostatné stroje, zariadenia a súčasti

kód 6 – potrubia oceľové z ocelí triedy 10 až 16
Ž [r] = 20, ZO [%] = 5 ,

Pre výpočet základnej amortizácie v zmysle bodu B 2.1.8 prílohy č. 4 vyhlášky č. 492/2004
platí pre dobu prevádzky, že je to doba zložky majetku uvedená v skutočne odpracovaných
mesiacoch od dátumu jej prvého uvedenia do prevádzky.
V predloženej účtovnej zostave všetky hodnotené položky mali uvedený dátum zaradenia,
ktorý bol overený identifikáciou výrobného značenia, ako aj prehlásením zástupcov majiteľa
tepelných energetických zariadení, zúčastneného pri obhliadke. Aj podľa identifikácie
a fyzického stavu hodnotených položiek sa pre výpočet všeobecnej hodnoty zobral za dátum
zaradenia dátum uvedený v predložených účtovných zostavách.
Východiskový technický stav bol stanovený VTS = 100 %, nakoľko strojové zariadenia
hodnoteného súboru boli nadobudnuté ako nové u súčasného majiteľa.

Výpočet základnej amortizácie – ZA [%] znamená bilančné odpisy energetických
zariadení za dobu odpracovaných rokov r v [%] pre odpisové sadzby stanovené pre
technologické celky podľa vyhlášky č. 492/2004 Z. z.
17
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Pre výpočet základnej amortizácie pre naše objekty posúdenia použijeme dva vzťahy:

 100 − ZO 
ZA = r.
.k Z
Ž



ak platí podmienka

r.kz  Ž

alebo

ZA = 100 – ZO

ak platí podmienka

r.kz > Ž

[%]

[%]

Význam jednotlivých symbolov:

r– doba prevádzky je určená v súlade s vyhláškou č. 492/2004 Z. z. odst. B.2.1.8 a je
vyčíslená v skutočne odpracovaných mesiacoch od dátumu prvého uvedenia do
prevádzky. Ak nie je známy mesiac, len rok uvedenia do prevádzky, potom sa za
dátum zaradenia berie 1. júl v známom roku zaradenia. Doba prevádzky je uvedená v
tabuľkách prílohe č. 2 tohto posudku.
kZ – koeficient zmennosti – stanovuje sa podľa režimu práce počas doby prevádzky.
Energetické zariadenia sú charakteristické trvalou prevádzkou a sú na takú prevádzku
primárne konštruované. Preto v zmysle MI 1/2004 príloha č. 6 odst. 10 d určujem kz =
1. viď. príloha č. 2 posudku

VTS – východiskový technický stav určujem pre všetky ohodnocované zložky
VTS = 100 %, pretože žiadna z ohodnocovaných zložiek nemala vykonanú
generálnu alebo celkovú opravu.

18
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Grafické znázornenie vzťahov pre výpočet základnej amortizácie je na nasledujúcom
obr.

Obr. č. 2 Grafické znázornenie vzťahov pre výpočet základnej amortizácie

V tomto prípade je základom aktuálny technický stav zariadenia stanovený znalcom
ako skutočný technický stav TS, stanovený k rozhodujúcemu dátumu, zodpovedajúci
základnej amortizácii pre skutočnú dobu prevádzky zariadenia, priamo úmerný spôsobu
prevádzky a morálnemu opotrebeniu zariadenia.
Pre každé zariadenie je totiž definovaná prognózovaná technická životnosť Ž ako
doba, počas ktorej je zariadenie schopné plniť požadované funkcie v súlade s určením
zariadenia, technickou dokumentáciou, sprievodnou dokumentáciou, odporúčaniami výrobcu
19
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alebo dodávateľa. Po jej uplynutí zariadenie vykazuje technický stav rovný zostatkovému
percentu prevádzkyschopnosti.
Všetky vypočítané hodnoty základných amortizácií ZA pre ohodnocované zariadenia, na
základe vyššie uvedených vzťahov sú v tabuľkách v č. 2 v prílohe 2 tohto posudku.

Výpočet skutočného technického stavu – TS [ % ]

2.2.3

Technický stav zložky TS predstavuje jej reálny zostatkový technický stav k dátumu
ohodnocovania. Vypočíta sa podľa vzťahu:

 Z
TS = (VTS − ZA).1 +
.K MO [%]
 100 

kde
VTS – východiskový technický stav zložky majetku
- zmena technického stavu zložky majetku

Z

[%]

kMO – koeficient morálneho opotrebenia zložky majetku

2.2.4

Je

[%]

[-]

Zmena technického stavu - Z v [%]

to

ukazovateľ,

ktorý

predstavuje

zmenu

skutočného

technického

stavu

ohodnocovanej zložky majetku oproti tzv. bilančnému technickému stavu zložky majetku –
etalónu ( VTS – ZA ) v %. Ak je skutočný technický stav zložky majetku lepší ako etalón,
hodnota Z je kladná, t.j. väčšia ako nula. Ak je skutočný technický stav zložky majetku horší
ako etalón, hodnota Z je záporná, t.j. menšia ako nula. Ak je skutočný technický stav zložky
20
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majetku rovnaký ako etalón, hodnota Z = 0. Úroveň Z stanovuje znalec na základe
skutočností, zistených pri jeho obhliadke.
Pri stanovovaní zmeny technického stavu som prihliadal hlavne na porovnanie
skutočného technického stavu hodnotenej zložky k technickému stavu zložky, ktorý
zodpovedá predpokladanému stavu danému základnou amortizáciou, pri dodržiavaní
zásad technickej údržby. Zohľadňoval som aj charakter prevádzkových podmienok
pracovného nasadenia hodnotenej zložky ako aj vykonávanie predpísaných technických
údržieb a revízií.
Zmena technického stavu hodnotených zložiek sa posudzovala v kontexte s vykonanou
obhliadkou a prehlásením zástupcov, zúčastnených pri obhliadke, o funkčnosti jednotlivých
strojových zariadení, o ich technickom stave a údržbe jednotlivých zariadení bez havárií, ako
aj skutočnosti o starostlivosti kvalifikovaným personálom.
Na základe vyššie uvedeného, ako aj na základe vonkajšej vizuálnej obhliadky,
stanovujem pre zariadenia, ktoré nie je možné odskúšať priamo v prevádzke, mínusovú
zrážku v rozsahu Z = -10 % až -55 %.
Koeficient kMO morálneho opotrebenia vyjadruje mieru morálneho opotrebenia, ktoré
je funkciou veku a konštrukčného riešenia strojného zariadenia. Pri určovaní k MO som
prihliadal na:
▪ technickú úroveň technológie pred a po životnosti
▪ úžitkové vlastnosti technológie
▪ vývoj v oblasti tepelnej energetiky, M a R3 a čerpadiel

Koeficient morálneho opotrebenia pre zložky majetku nadobudnuté v roku 2014 stanovujem
vo výške

3

kMO = 1.

Hodnotené strojové zariadenia svojimi výkonovými parametrami,

Meranie a regulácia
21
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výzbrojou a výbavou, energetickou náročnosťou ako aj z ekologického hľadiska, zodpovedajú
aj aktuálne vyrábaným zariadeniam .

Všetky hodnoty k MO, Z a TS jednotlivých ohodnocovaných tepelných energetických
zariadení sú uvedené v tab. č. 2 v prílohe č. 2 posudku.

2.0

Výpočet všeobecnej hodnoty – VŠH [ % ]

Všeobecná hodnota zložky majetku VŠH je predpokladaná predajná cena majetku
v danom mieste a čase na voľnom trhu, čiže pri jej predaji obvyklým spôsobom sú zahrnuté
okrem vplyvu opotrebovania aj vplyvy trhu. Vypočíta sa podľa vzťahu:

VŠH = TH . kP

[€]

kde kP je koeficient predajnosti.

Koeficient predajnosti zohľadňuje predpokladaný záujem o kúpu zložky majetku.
Vypočíta sa podľa vzťahu:

k P = k PT . k PS . k PD . k PL . k PI

[-]

kde
k PT – koeficient neúplnosti alebo neplatnosti dokumentácie potrebnej na prevádzku,
k PS – koeficient zohľadňujúci dostupnosť náhradných dielov a servisných služieb na opravy
a údržbu,
22
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k PD – koeficient dopytu po ohodnocovanom stroji na trhu,
k PL - koeficient pre stanovenie VŠH linky alebo technologického celku,
k PI - koeficient ostatných vplyvov

Pri určovaní jednotlivých koeficientov, ktoré sú uvedené v tabuľkách č. 2, som prihliadal
hlavne:

k PT

– volím 1 až pre všetky zložky, nakoľko pri obhliadke bola predložená
dokumentácia, kompletné a platné revízne správy od vyhradených technických
zariadení, servisné prehliadky a záznamy o pravidelnom ciachovaní meračov .

k PS

– volím

až 1 pre všetky zložky majetku. V mieste prevádzkovania

ohodnocovaných zariadení sú dostupné servisné služby a predaj náhradných
dielov, alebo celých energetických celkov. Dostupný je aj výkon obsluhy
riadiacich systémov, ktorý je zmluvne zabezpečený ale niektoré zariadenia sú
neopraviteľné a po svojej technickej životnosti.

k PD

– volím v rozsahu 0,8 - nakoľko v celom ohodnocovanom súbore sa
nachádzajú dobré technologické celky. Vo všeobecnosti možno povedať, že o
tieto energetické celky nie je na trhu záujem, pretože sú veľmi poruchové
a často odstavené z prevádzky, z dôvodu nedokonale vyčisteného drevného
plynu, ktorý je spaľovaný v plynovom motore a tým ho ničí.

k PL

– volím 1, pre všetky energetické celky, pretože pri obhliadkach som zistil, že
ohodnocované technologické celky sú úplné.

k PI

– volím 0,85 - pričom som prihliadal hlavne na to, či sú technologické celky
kompletné, či sú v záručnej dobe, či sú zmluvne zabezpečené odbery energií na
viac rokov. Tiež som prihliadal na to, či sú technologické celky prevádzkované
v súlade s odporučeniami výrobcov a nebolo možné overiť celkovú
funkčnosť linky, z dôvodu poruchy plynového
23
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prihliadal na to, že linka už dva roky nepracuje v nepretržitom režime
a na plný výkon a je viac menej odstavená.
Všeobecné hodnoty súboru tepelných energetických zariadení sú vypočítané a zhrnuté v
tabuľkách

č. 2, tohto posudku.
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ZÁVER

Opis ohodnocovaného majetku je uvedený v tomto posudku, kapitola 2.1.

Znalecký

posudok som vypracoval podľa vyhlášky 492/2004 Z. z. príloha č.4 a 5

„ Postup

stanovenia všeobecnej hodnoty strojných zariadení“ a podľa Metodickej inštrukcie
Ministerstva spravodlivosti SR č. MI 1/2004, ISBN 80-8070-205-5.

Objektivizovaná všeobecná hodnota ohodnocovaných tepelných energetických zariadení
technologického charakteru na splyňovanie biomasy a výroby elektriny pomocou
kogeneračnej jednotky k dátumu 24.06.2020 je :

VŠH = 948 480,64 € v úrovni bez DPH

Slovom: = Deväťstoštyridsaťosemtisícštyristoosemdesiat= eur 64/100 centov

Trebišov 03.07.2020
...............................................

.............................

Miesto a dátum vyhotovenia

Odtlačok pečiatky
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.....................
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4. PRÍLOHY
Zoznam príloh:

1.

Výkaz nákladov –9 strán

2. Tabuľky výpočtu všeobecnej hodnoty technologického zariadenia – 2 strany
3. Znalecká doložka - 1 strana
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PRÍLOHA č. 1

Výkaz nákladov – 9 strán
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PRÍLOHA č. 2
Tabuľky výpočtu všeobecnej hodnoty
technologického zariadenia- 2 strany
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5. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a
prekladateľov

vedený

Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky

pre odbor

Energetika a odvetvie Tepelná energetika a odbor Strojárstvo a odvetvie Odhad hodnoty
strojov a strojových zariadení, evidenčné číslo znalca 913 494.

Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom

8/2020 znaleckého denníka

č. 01/2020.
Tento súkromný znalecký posudok som spracoval v súlade s § 209, odst. 2 zákona č. 160/2015
Z. z. – Civilný sporový poriadok a týmto vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome
podaného nepravdivého znaleckého posudku.
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