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1. ÚVODNÁ  ČASŤ 

 

 

1.1  Úloha č.1 znalca 

Stanovenie všeobecnej hodnoty technologických a stavebných častí  bioplynovej stanice 

spoločnosti BPS Vlčkovce, s.r.o. k dátumu ohodnotenia 11.04.2022. 

 

1.2 Účel znaleckého posudku 

 

Posudok sa vykonáva na žiadosť obchodnej spoločnosti PRO aukcie, s.r.o., Kopčianska 10, 

851 01 Bratislava, za účelom dražby majetku. 

 

1.3 Dátum vyžiadanie znaleckého posudku:   01.04. 2022 

 

 

1.4  Dátum, ku ktorému je znalecký posudok vykonaný:                       11.04 2022 

 

 

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. 

• Fotodokumentácia ohodnocovaných  zariadení. 

• Archívne znalecké posudky vypracované znalcom v predchádzajúcich obdobiach. 

• Aktuálne cenové ponuky dodávateľov ohodnocovaných technológii 
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1.6  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) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 

Z. z. o vyhradených technických / elektrických zariadeniach a povinnostiach 

prevádzkovateľa zariadenia.  

 

d) STN uvedené v texte posudku. 

 

e) 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.   

 

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

 

2.1  Nález 

 

2.1.1  Charakteristika zariadenia 

 

Predmetom stanovenia všeobecnej hodnoty je súbor hnuteľných technologických zariadení 

bioplynovej stanice (BPS),  V areáli BPS sú situované  objekty pre technologické zariadenia 

a skladovanie vstupnej suroviny. Bioplynová stanica slúžila ako výrobňa bioplynu a zároveň 

mala spaľovaním bioplynu v dvojstupňovom kogeneračnom cykle produkovať elektrinu 

a teplo. BPS bol komplexný celok zásobovanými vstupnými surovinami pre výrobu bioplynu, 

elektrickou energiou a úžitkovou vodou. 

Ohodnocované zariadenia sú situované v lokalite Malý Háj, na parcele č. 4012/3 k.ú. 

Sereď. 

 

 Vo všeobecnosti  môžeme rozdeliť ohodnocované zariadenia do týchto technologických 

celkov: 

• Tepelné energetické zariadenia určené na výrobu tepla a elektriny   spaľovaním 

plynu, ku ktorým patria kogeneračné jednotky ahoráky s príslušenstvom. 

• Zariadenia určené na výrobu, riadenie a reguláciu a pre prípravu bioplynu – 

fermentory, kofermentory a zásobné nádrže. 

 

• Zariadenia na úpravu a čistenie bioplynu – úpravne vody, filtre,  zásobné 

nádrže, dávkovače. 

 

• Merače fakturačné, ku ktorým patria merače tepla a prietokomery na teplú 

a studenú vodu 

 

• Odvod spalín – komíny a dymovody 
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• Pomocné konštrukcie – visuté plošiny, schodišťa, zábradlia, energetické nosiče 

 

Z hľadiska kategorizácie v zmysle prílohy č. 4 vyhlášky č. 492/2004 Z. z., hodnotený 

súbor technologických zariadení tvoria kategórie : 

 

  Energetické stroje a zariadenia – čerpadlá, priemyselné chladiace a mraziace 

zariadenia, priemyselné a lodné kotly, zariadenia na ústredné vykurovanie a prípravu teplej 

vody, pomocné zariadenia pre kotly ako sú ekonomizéry, prehrievače pary, 

termokondenzátory a rekuperátory. 

 

   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. 

 

  Jemná mechanika – mechanické stabilné a prenosné zabezpečovacie zariadenia a 

systémy, kancelárske stroje a prístroje, mechanické prístroje na zisťovanie vlastností 

a meranie fyzikálnych veličín, váhy a zariadenia na zisťovanie hmotností, prístroje a nástroje 

na meranie alebo kontrolu prietokov, hladiny, tlaku alebo iných premenných charakteristík 

kvapalín alebo plynov ( napr. hladinomery, prietokomery, manometre, merače tepla), podľa 

ktorých sa fakturuje, bytové a domové meradlá studenej vody, podľa ktorých sa fakturuje. 

 

Zoznam technologických celkov ohodnocovaného majetku  s obstarávacími  cenami je 

prehľadne zobrazený v nasledujúcich  tabuľkách.  
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Tabuľka č. 1  Zoznam ohodnocovaných technologických zariadení bioplynovej stanice 

Názov technologického zariadenia 
Dátum uvedenia 

do prevádzky  

Obstarávacia cena 

€ 

Fermentor 01.06.2015 395 000 

Dofermentor 01.06.2015 375 000 

Sklad zvyškov 01.06.2015 452 000 

Potrubná a čerpacia technika 01.06.2015 189 500 

Meranie a regulácia, analýza plynu 01.06.2015 148 500 

Núdzový horák 01.06.2015 55 000 

Spolu   1 615 000 

    Zdroj: Vlastná tabuľka na základe údajov zadávateľa posudku 

 

V čase posúdenia bola celá bioplynová stanica nefunkčná, odstavená z prevádzky 

a časť zariadení chýbala.  

 

2.2 Technológia výroby - popis prevádzky 

 

2.2.1  Skladovanie vstupných materiálov  

 

Vstupný materiál sa pomocou kolesového nakladača vkladal do oceľových 

kontajnerov jedného dávkovača pevných látok, dimenzovaného na dennú potrebu s 

integrovaným vážiacim systémom s dávkovaním na základe hmotnosti. Dávkovanie pevných 

látok sa uskutočňoval prostredníctvom dávkovača pod hladinu substrátu v nádrži.  

Automatický dávkovač sa skladá z dávkovacieho kontajnera, posuvnej podlahy, systému 

elektricky poháňaných závitnicových dopravníkov (horizontálne, stúpajúce a klesajúce 

dopravníky) a váhy. Biomasa bola do fermentora dávkovaná pomocou závitovkového 

dopravníka a posuvnej podlahy. Systém dávkovania bol automatizovaný, pretože zásoby živín 

musia byť dodávané aj niekoľkokrát denne v definovaných intervaloch, aby sa zabezpečila 

stabilná a neprerušovaná výroba plynu.  
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Dávkovacie zariadenia do fermentora  v roku 2015 a pri obhliadke dňa 11.04.2022 

 

2.2.2  Fermentačný proces  

Fermentačný proces prebieha vo fermentore a kofermentore. Fermentor je 

projektovaný ako biologický reaktor pre oblasť mezofilnej teploty (38 ºC až 41ºC). Premena 

organických látok prebieha v niekoľkých fázach anaeróbnej digescie. Pripravený substrát z 

dávkovačov sa pridáva do fermentora už k aktívnej mikrobiológii, takže ihneď začne proces 

fermentácie. Zároveň nový substrát vytláča cez prepad vyfermentovaný substrát (digestát). 

Prvé kroky fermentácie prebiehajú optimálne pri mezofilných teplotách a vedú k poklesu pH. 

Vo fáze metanogenézy vedú opäť k zvyšovaniu pH. Tvorba kyselín prebieha podstatne 

rýchlejšie ako tvorba metánu, a preto prísun biomasy do fermentora je nastavený pod hranicu 

medzného priestorového zaťaženia. Priebežné mezofilné fermentory s dokonalým 

premiešavaným majú medzné priestorové zaťaženie na úrovni 4 kg organickej sušiny/m3.24h. 

Zariadenie je navrhované tak, aby túto podmienku spĺňalo s dostatočnou rezervou. 

Priestorové zaťaženie v každej fáze procesu je sledované oddelene, aby baktérie boli v každej 

fáze primerane zaťažené. 

. Vo fermentoroch sú inštalované 3-4 miešadlá, ktoré zabezpečujú premiešavane 

substrátu za účelom dosiahnutia homogénnej zmesi v jednotlivých fázach fermentácie. 

Manipulácia s miešadlami je zabezpečená pomocou otočného zariadenia, čím sa zabraňuje 

vzniku plávajúcej vrstvy, ktorá vyniká v priebehu biologického procesu. Fermentátor je 

vybavený vykurovacím telesom, ktorý kompenzuje tepelné straty a ohrieva substrát na 

mezofilnú teplotu. 
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2.2.3 Fermentor a kofermentor  

Konštrukcia: železobetónová nádrž, ktorá sa skladá zo základovej dosky a stien zo 

spevneného železobetónu, nepriepustná, plne izolovaná vrátane systému vykurovania, a 

zásobníka plynu tvoreného dvojitou plynotesnou membránou.  

 

Rozmery: vnútorný 23 m, výška = 8m, V.max = 3323m³ 

Vstupné suroviny: Obnoviteľné zdroje  

Kapacita: 3116 m³ maximum pre hn = 7,2 m  

 

Vybavenie: miešadlá, nízkotlakový zásobník plynu s odsírením, čerpacie potrubia, 

pretlakovo/podtlakové bezpečnostné ovládacie zariadenie, prepadové potrubie a teplovodné 

vykurovanie.  

Prevádzková doba: nepretržitá prevádzka  

Fermentor je vybavený revíznym otvorom DN 600, snímačom pre monitorovanie preplnenia a 

peny, dvomi kruhovými priezorníkmi so stieračmi s vnútorným presvetlením v nevýbušnom 

prevedení. K fermentoru patria aj pracovné a kontrolné oceľové plošiny.  

Aby sa predišlo vzniku plávajúcich vrstiev a rôznym zhlukom, fermentor je vybavený 

nastaviteľnými ponornými miešadlami, ktoré pomáhajú obehu substrátu. Miešadlá 

zabezpečujú tiež, že obsah fermentora je čerpateľný a miešateľný aj napriek vysokému 

obsahu sušiny.  

V čase obhliadky bol fermentor ak kofermentor odstavený z prevádzky, nefunkčný 

a značne poškodený – dvojitá plynotesná membrána bola poškodená  a sfúknutá, 

pretože BPS  nepracovala. 

 

    

Fermentor  v roku 2015 a pri obhliadke dňa 11.04.2022 
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Fermentor   pri obhliadke dňa 11.04.2022 

 

 

2.2.4 Recirkulačná technológia  

Zariadenie slúži k priamemu odčerpávaniu už fermentovaného substrátu z poslednej 

fermentačnej vrstvy vo fermentačnom zásobníku. Týmto zariadením sa odoberaný substrát 

prečerpáva do vzduchotesných homogenizačných zariadení, kde sa zmiešava so vstupnými 

materiálmi, čím sa zabezpečuje pridávanie aktívnej biológie už pred dávkovaním do 

fermentora a redukuje sa množstvo technologickej vody pre homogenizačný proces.  

 

Miešadlá  

V jednotlivých fázach fermentácie je potrebné, aby sa zabránilo vzniku plávajúcej 

vrstvy, aby bol substrát homogénny, preto je fermentor vybavený 3-4 miešadlami v 

nerezovom prevedení. Miešadlá sú navrhované pre homogenizáciu roztokov s obsahom do 12 

% sušiny. Manipulácia a nastavenie výšky miešadiel sa vykonáva pomocou zdvíhacieho 

otočného zariadenia cez plynotesný otvor v stene fermentora z obslužnej plošiny. Príkon 

pohonu miešadla: 25 kW (tepelná ochrana, plynotesné prevedenie).  

 

Riadenie procesu  
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Anaeróbna výroba bioplynu je realizovaná prostredníctvom biologického rozkladu 

organickej hmoty metánovými baktériami s vylúčením svetla a kyslíka v stanovenom 

teplotnom rozsahu. Teplota kvasenia a retenčný čas sú základnými parametrami pre 

anaeróbne procesy. Navrhované zariadenia na výrobu bioplynu budú prevádzkované v rámci 

mezofilných fermentácií rozsahu teploty cca. 40 ° C . Termofilná prevádzka je tiež možná. Za 

predpokladu, že existuje dostatočný retenčný čas biomasy počas procesu fermentácie, bude 

dosiahnutá aj hygienizácia a stabilizácia substrátu.  

 

Dávkovanie vstupných surovín do procesu výroby bioplynu a následné dodávky živín 

pre baktérie metánu vedú k produkcii energeticky bohatého bioplynu. Anaeróbna fermentácia 

a následná výroba plynu sú riadené cez prísun živín. Vznikajúci bioplyn môže obsahovať až 

75% obj. metánu. V poradí druhý prvok, čo sa týka percentuálneho objemu v bioplyne je oxid 

uhličitý, ďalej vodná para a sírovodík. Dehydratácia bioplynu pred jeho využívaním v KGJ 

má za cieľ zachovať jeho výhrevnú hodnotu v priebehu jeho energetického využitia. Treba sa 

vyhnúť stratám tlaku vnútri systému plynovodu a predchádzaniu korózii. V surovom plyne je 

určitý obsah vodnej pary, preto je plynovod chladený a obsah vody je fyzicky kondenzovaný 

udržiavaním plynovodu pod rosným bodom. Kondenzát je presmerovaný do fermentora vo 

forme procesnej vody. Za účelom odstránenia sírovodíka z bioplynu je ponad hladinu vo 

vyhnívacích nádržiach vháňaný vzduch. Základný sulfit, ktorý zostane na hladine zvyšuje 

hnojacu hodnotu digestátu, a odsírený surový plyn sa privádza na ďalšie energetické využitie 

z nízkotlakového zásobníka plynu umieseného nad nádržami.  

 

Celý proces fermentácie je sledovaný meračmi teploty, snímačmi koncentrácie 

jednotlivých plynných zložiek, meračmi tlaku a výšky hladiny substrátu. Merané veličiny sú 

vyhodnocované riadiacim softvérom, ktorý riadi aj dávkovanie vstupných surovín a 

prečerpávanie substrátu medzi nádržami. Riadiaci systém je ovládaný z počítačov armatúrovej 

komore medzi fermentormi alebo cez internet. Súčasťou riadiaceho systému je aj vizuálne 

monitorovanie areálu BPS priemyselnými kamerami, umiernenými na stĺpoch osvetlenia. 

 

2.3  Skladovanie digestátu 

Digestát je hmota, ktorá ostáva po ukončení fermentačného procesu a je anaeróbne 

stabilizovaná, má neutrálne pH, zníženú klíčivosť semien, znížený obsah patogénov, v pôde je 
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dobre využiteľná ako organické hnojivo s výrazne zníženým zápachom. Na jeho uskladnenie 

slúži objekt zásobníka vyfermentovaných zvyškov . 

 

Sklad zvyškov  

Konštrukcia: železobetónová nádrž, ktorá sa skladá zo základovej dosky a stien zo 

spevneného železobetónu, nepriepustná, plne izolovaná vrátane systému vykurovania, a 

zásobníka plynu tvoreného dvojitou plynotesnou membránou.  

Rozmery: vnútorný 30m, výška = 8m, Vmax =5655m³ 

Vstupné suroviny: Zvyšky z anaeróbnej úpravy vstupných substrátov  

Kapacita: 5301m³ maximum pre hn = 9,5 m  

Vybavenie: mixéry, nízkotlakový sklad plynu s odsírením, čerpacie potrubia, 

pretlakovo/ podtlakové bezpečnostné ovládacie zariadenie, prepadové potrubie 

Prevádzková doba: nepretržitá  

Fermentovaný substrát je premiestnený z kofermentora do skladu digestátu cez 

čerpadlový systém alebo prepadové potrubie. Sklad digestátu je kruhová nádrž z vystuženého 

betónu podľa požiadaviek DIN 11622 "fermentačné silá a kalové nádrže" a požiadaviek na 

hospodárenie s vodou pre skladovanie a plnenie zvieracieho moču, hnoja a silážne 

presakovanie. Nádrž je vybavená strešnou dvojitou membránou a integrovaným 

nízkotlakovým skladom plynu. Ponorné miešadlá sú riadené, vybavené pre prevenciu 

plávajúcich vrstiev, rovnako ako pre homogenizáciu a recirkuláciu fermentovaných 

substrátov.  

Procesy vnútri BPS degradujú pevné vstupné substráty do tej miery, že je možné ich 

bezpečné odčerpanie. Pre stáčanie substrátu je určený priestor (rozmery: 4 m x 6 m) so 

záchytnou šachtou. Čerpacie potrubia pre vypúšťanie zvyšku musia byť vo výške minimálne 

4 m nad úrovňou terénu. Čerpací systém je chránený proti nepovolanej manipulácii.  

Vyrobený digestát, o množstve 8 000 m3/rok, sa bude skladovať v skladovacích 

nádržiach s miešacou technikou. Inštalované miešadlá slúžia na miešanie digestátu s obsahom 

sušiny 5 – 7%. Prevádzkovateľ bioplynovej stanice odovzdá vyrobený digestát zmluvným 

poľnohospodárskym podnikom. Digestát bude plnený do cisterien a odvážaný na 

poľnohospodársku pôdu v súlade s hnojným plánom (marec – apríl, august -október).  

 

Miešacia technika  
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Pomocou upevňovacej konštrukcie sú miešadlá (trieda ochrany IP 68) zavesené na stenu 

nádrže. Polohu miešadiel je možné nastaviť jednoduchým spôsobom z pracovnej plošiny. 

Ponorné miešadlá sú vyrobené z nerezovej ocele.  

príkon pohonu miešadla: 25 kW  

pracovná teplota: do 40 ºC  

 

           

Sklad zvyškov v roku 2015 a pri obhliadke dňa 11.04.2022 

 

 

Sklad zvyškov  pri obhliadke dňa 11.04.2022 
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2.3.1  Spracovanie bioplynu  

 

Súčasťou technológie bolo aj zariadenie na zisťovanie kvality vyrábaného bioplynu. 

Automatické zariadenie bolo inštalované v obchvate potrubia bioplynu pred KGJ. Tento 

prístroj zabezpečoval monitorovanie procesu, lebo zmena obsahu metánu signalizuje zmenu 

stability procesu vo fermentore. Prístroj meral koncentráciu metánu, sírovodíka a kyslíka.  

 

   

Zariadenie na úpravu plynu v roku 2015 a pri obhliadke dňa 11.04.2022 – miesto kde bolo umiestnené 

 

2.3.2 Kogeneračná jednotka  

 

Pre premenu bioplynu na elektrickú energiu a teplo, je používaný spaľovací motor 

s elektrickým výkonom 999kW a tepelný príkon 2088 KW Jedná sa o plynový stacionárny 

piestový spaľovací motor, zážihový , štvortaktný motor  - Otto. KGJ bola inštalovaná v 

kontajneri, ktorý je vybavený potrebnými technickými zariadeniami. Odpadový vzduch sa 

extrahuje mechanicky zo strojovne pomocou tepelne kontrolovaného odsávača priamo vonku.  

Konštrukčné usporiadanie spaľovacieho motora zodpovedalo predpokladanému množstvu 

vyrobeného plynu. Ak motor zlyhá, môže byť bioplyn zadržaný v zásobníku plynu na 

približne 11 hodín bez toho, aby bolo aktivované bezpečnostné pretlakové zariadenie. Ďalším 

opatrením je zníženie alebo prerušenie dodávky vstupných surovín do BPS dokiaľ nebude 

obnovená pôvodná prevádzka.  
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Kogeneračná jednotka v roku 2015 ( Obr. vľavo ) a pri obhliadke dňa 11.04.2022 – miesto kde bola 

umiestnená 

 

2.3.3 Núdzový poľný horák bioplynu  

 

Bezpečnostný vonkajší horák je pripojený na rozvod plynu a zapaľuje sa v prípade 

nábehu kogeneračnej jednotky, údržby alebo mimo prevádzky kogeneračnej jednotky v 

prípade poruchy. V prípade poruchy je jeho úlohou zabezpečenie likvidácie vyrobeného 

bioplynu, pričom je dimenzovaný na spaľovanie dvojnásobného množstva bioplynu v 

porovnaní so spotrebou spaľovacieho motora.  

Použitá je núdzová plynová fakl'a 500 m³/h,  Médium: Bioplyn suchý/vlhký , 

priepustnosť: max. 500 m³, teplota plameňa: min. 1000 °C, Rozmery (v x h) cca. 7000 x Ø 

1100 mm.  

Typ : RUDOS R500.NT  

Fakľová jednotka pozostávajúca zo: - základného rámu,- horáka,- rúry fakle, skryté 

spaľovanie,- plynových armatúr firmy Biogas, - plynového kompresor vrát. potrubie 

testované podľa ATEX, - blokovania plameňa testovaného podľa ATEX, - UV sondy (odolná 

proti teplu) pre monitorovanie plameňa, - zapaľovacieho transformátora, - zapaľovacej 

elektródy,- interného potrubia, - súbežného vykurovania armatúr s izoláciu, -ovplyvňovania 

množstva privádzaného vzduchu a teploty spaľovania, -nie je potrebné s odpadovým plynom 

spoluspaľovať stabilizačné palivo. 
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Núdzový horák pre spaľovanie bioplynu pri obhliadke dňa 11.04.2022 

 

Všetky zložky majetku sú štandardnými továrenskými výrobkami, takže nie je 

nutný ich podrobný opis konštrukcií, funkcií a účelu použitia. Zložky sú identifikované 

názvom, alebo názvom a výrobným značením. Obhliadkou bola vykonaná identifikácia 

všetkých zložiek v zmysle objednávky.  

Z hľadiska nadobudnutia sa jedná o súbor  strojových zariadení pre prevádzku tepelného 

hospodárstva,  vybudovaný v časovom rozsahu roku 2015. 

 

 Podľa prehlásenia zástupcu prevádzkovateľa z oddelenia evidencie majetku, je dátum 

zaradenia v predložených súpisoch majetku aj reálnym dátumom obstarania hodnotených 

zložiek. Všetky ohodnocované  zariadenia boli nadobudnuté ako nové.  

    

K takto obstaraným strojovým zariadeniam je v predloženom súpise priradená obstarávacia 

cena, pričom táto obstarávacia cena je v úrovni bez DPH.  

 Energetické zariadenia sú primárne konštruované a využívané v režime, ktorý zodpovedá 

nepretržitej prevádzke.  
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Všetky identifikačné znaky k jednotlivým strojovým zariadeniam v hodnotenom súbore sa 

sumarizujú v tabuľke výpočtu všeobecnej hodnoty v prílohovej časti posudku , viď. tab    č.1 

– príloha č . 1.   Jednotlivé zložky majetku sú zoradené podľa poradového čísla.  

Vstupné ceny sú stanovené z obstarávacích cien OC dodaných  zadávateľom posudku, 

prípadne sú stanovené na úrovni východiskových hodnôt VH pre zariadenia podobného 

charakteru a spôsobu použitia. Vstupné ceny sú na úrovni bez DPH. 

V tab. č.1 – príloha č. 1  je zoznam ohodnocovaných zariadení s uvedením identifikačných  

znakov (názov, poradové číslo, okruh umiestnenia), rokov prevádzky, dátumu zaradenia a 

obstarávacích cien. 

 

 

2.3.4   Údaje o údržbe, opravách, modernizácii alebo rekonštrukcií posudzovaných               
zariadení 

Na posudzovaných zariadeniach sa nevykonáva pravidelná bežná údržba. Zariadenie 

bolo v čase obhliadky odstavené z prevádzky, chýbali celé technologické celky ako je 

kogeneračná jednotka, zariadenie na úpravu plynu, dopravníky.  

Medzi ohodnocovanými zariadeniami  sa nachádzajú aj vyhradené technické zariadenia, 

ktoré mie sú podrobované opakovaným revíziam a odborným prehliadkam  v zmysle platnej 

legislatívy. Pri obhliadke neboli predložené platné revízne správy pre  plynové zariadenia, 

 elektrické zariadenia a ostatné vyhradené technické zariadenia.  

Podľa prehlásenia zástupcov prevádzkovateľa zúčastnených na obhliadke a na 

základe vizuálneho overenia zložiek majetku k rozhodnému dátumu, bolo zistené, že  

niektoré zložky majú mechanické poškodenie. Jedná sa o tieto položky: 

- fermentor a dofermentor, kde boli zničené plynotesné plachty a ich 

podopretie 

- chýbali kogeneračná jednotka, úpravňa plynu, riadiaci systém a výbava 

rozvádzačov 

Obhliadkou hodnotených strojových zariadení sa okrem iného zistilo, že systém základnej 

údržby a opráv  nie je na daných pracoviskách  zabezpečovaný. Svedčia o tom zistenia  

technického stavu dotknutých strojových zariadení.  

Aktuálny stav strojových zariadení bol overený počas obhliadok a bola vykonaná 

podrobná fotodokumentácia ohodnocovaných zložiek majetku. 
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2.3.5  Posúdenie kompletnosti a vybavenosti majetku. 

 

Podľa výsledku obhliadok zložky majetku nemali v deň rozhodného dátumu 

kompletnú základnú vybavenosť na úrovni ich obstarania v rozsahu dodávky výrobcov.  

Zariadenie je odstavené z prevádzky a vyššie vymenované  technologická celky chýbajú. 

Bioplynová stanica nie je schopná prevádzky. 

2.3.6   Technický stav zariadení zistený obhliadkou 

 

 

Dátum obhliadky:   11.04. 2022  

 

Miesto obhliadky:  BPS Vlčkovce 

  

   

Účastníci obhliadok:   Ing. Marián Švagrovský – znalec 

JUDr. Konta – PRO aukcie, s.r.o. 

     

Skutočný technický stav ohodnocovaných  zariadení nezodpovedá  dobe prevádzky, 

zariadenie je odstavené z prevádzky a niektoré časti chýbajú  čo sa musí prejaviť pri 

hodnotení zmenou technického stavu Z. 

Pretože ohodnocované tepelné energetické zariadenia boli uvedené do prevádzky ako 

nové, stanovujem ich východiskovú technickú hodnotu VTS = 100%. 

Technický stav zložiek majetku som stanovil obhliadkou zložiek majetku. 

Obhliadkou 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, 
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• 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. 

 

Hodnotené zložky majetku boli obhliadnuté priamo na mieste ich trvalej inštalácie, ale  

odskúšanie  nebolo vykonané počas plnej prevádzky, lebo zariadenie je odstavené a neúplné.  

Pre posúdenie aktuálneho technického stavu boli preto využité všetky informácie 

zainteresovaných pracovníkov, predložená prevádzková dokumentácia a vykonaná vizuálna 

obhliadka.  

Na pracoviskách neboli   zariadenia v prevádzke, teda ich  funkčnosť nemohla byť 

preverená. Sumárne a technicky odôvodnene konštatujeme, že strojové zariadenia sú 

podľa zistenia znalca v  technickom stave, ktorý nezodpovedá ich predpokladanému 

bilančnému stavu (VTS-ZA) vzhľadom ku ich veku a nimi odpracovaných 

prevádzkových cykloch. Boli zaznamenané  závažné tvarové deformácie a poškodenia.  

 

2.3.7   Mimoriadna výbava ohodnocovaného majetku. 

Mimoriadna výbava neexistuje. Odchýlka od vyhlášok MS SR2 č. 491 a 492/2004 

neexistujú žiadne. 

2.4   Posudok 

V tejto kapitole je uvedený postup výpočtu technickej hodnoty strojov – TH, ktorá 

predstavuje jeho objektivizovanú zostatkovú technickú hodnotu  v  € a výpočet 

 

 
1 Stroje a zariadenia 

2 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
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všeobecnej hodnoty strojov – VŠH, ktorá sa v prípade odpredaja strojov rovná ich 

objektivizovanej reprodukčnej obstarávacej ceny stanovenej k dátumu ohodnotenia.  

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. 

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. 

2.4.1  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.1 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.  
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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  [€]  

 alebo 

VH = PH   [€] 

 

Hodnoty VH pre jednotlivé ohodnocované zložky majetku sú uvedené vo výpočtových 

tabuľkách v prílohe č.2 tohto posudku. 

                                            

Kde 

 

        VC –    vstupná cena                                  [ € ] 

       

        VH – východisková hodnota majetku              [ € ] 

 

        PH – porovnateľná hodnota        [ € ] 

 

2.4.2  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                                                                            [ % ] 
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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 

 

-kód  20 – čerpadlá a čerpacie strojovne na kvapaliny 

      Ž [r]  = 10 ,  ZO[%]  = 25 ,   

- kód 7 –  stroje na spracovanie plynných palív 

      Ž (r) = 20 ,  ZO (%) = 20 ,    

 - kód 4 – kogeneračné jednotky 

      Ž (r) = 25 ,  ZO (%) = 20 ,    

 

II.)  Jemná mechanika 

 

     - kód 6 – bytové a domové meradlá vody fakturačné 

                                 Ž [r]  = 20 ,  ZO [%] = 5 ,   

    - kód 12 –  bytové a domové meradlá  teplej vody a UK fakturačné 

                                 Ž [r] = 14,  ZO [%] = 5 ,  

  

III.) Ostatné stroje, zariadenia a súčasti 

 

- kód 6 – potrubia oceľové z ocelí triedy 10 až 16 

 

                            Ž [r] = 20,  ZO [%] = 5 ,  

    

V súlade s aktualizovanou klasifikáciou produkcie sa pre výpočet všeobecnej hodnoty použilo 

zaradenie pod  kódom KP 29.2, 29.7, ďalej 28.2, 28.6 . V zmysle vyhlášky Štatistického 

úradu SR č. 306/2007 Z. z., nastalo prečíslovanie kódov KP v označení SK NACE Rev. 2, 

ktoré ŠÚ SR zaviedol od roku 2009. 

Tak už je spracovaná aj výpočtová tabuľka pre stanovenie všeobecnej hodnoty hodnoteného 

súboru strojových zariadení .  
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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  zostavách.  

Východiskový technický stav bol stanovený VTS = 100 %, nakoľko strojové zariadenia 

hodnoteného súboru boli nadobudnuté ako nové. 

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. 

 

Pre výpočet základnej amortizácie pre naše objekty posúdenia použijeme dva vzťahy: 

Zk
Ž

ZO
rZA .

100
. 







 −
=                      [%] 

 

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 
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dátum zaradenia berie 1. júl v známom roku zaradenia. Doba prevádzky je uvedená v 

tabuľkách prílohe č. 1 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.  

 

 

  Grafické znázornenie vzťahov pre výpočet základnej amortizácie je na obr. č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 Grafické znázornenie vzťahov pre výpočet základnej amortizácie 
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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 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     v prílohe 1 tohto  posudku. 

 

 

2.4.3  Výpočet skutočného technického stavu – TS [ % ] 

Technický stav zložky TS predstavuje jej reálny zostatkový technický stav k dátumu 

ohodnocovania. Vypočíta sa podľa vzťahu: 

 

                                        
MOK

Z
ZAVTSTS .

100
1).( 







 
+−=   [%] 

 

 

kde 

 

VTS – východiskový technický stav zložky majetku             [%] 

Z      -  zmena technického stavu zložky majetku                 [%] 

kMO – koeficient morálneho opotrebenia zložky majetku       [-] 
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2.4.4  Zmena technického stavu - Z v [%] 

Je 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 

majetku rovnaký ako etalón, hodnota Z = 0. Úroveň Z stanovuje znalec na základe 

skutočností, zistených pri  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 hodnotené strojové zariadenia zmenu  technického stavu parametrom            

Z = -10 % až -75%, najviac pre zariadenia, ktoré sú nefunkčné, nepoužívané alebo určené na 

vyradenie, ako aj s tvarovými deformáciami resp. koróziou, by bola uplatnená najvyššia   

zrážka.   

 

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 
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▪ úžitkové vlastnosti technológie 

▪ vývoj v oblasti tepelnej  energetiky, M a R3 a čerpadiel 

 

Koeficient morálneho opotrebenia pre zložky majetku stanovujem v rozsahu   kMO = 0,3 až 1.  

Hodnotené strojové zariadenia svojimi výkonovými parametrami, výzbrojou a výbavou, 

energetickou náročnosťou ako aj z ekologického hľadiska už nezodpovedajú   aktuálne 

vyrábaným zariadeniam podobného technologického charakteru.  

Všetky hodnoty k MO a TS  jednotlivých ohodnocovaných  tepelných energetických 

zariadení sú uvedené  v prílohe č. 1 posudku. 

 

 

2.4.5  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                           [ - ] 

 

 

 
3 Meranie a regulácia 
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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, 

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 0,7 až 1   pre všetky zložky, nakoľko pri obhliadke nebola predložená  

dokumentácia, neboli  predložené kompletné a platné revízne správy od 

vyhradených technických zariadení, servisné prehliadky a záznamy o 

pravidelnom ciachovaní meračov,  chýbali technologické celky – 

kogeneračná jednotka, dopravníky a zariadenie na úpravu bioplynu. 

 

k PS  – volím 1 pre všetky zložky majetku. V mieste prevádzkovania 

ohodnocovaných zariadení sú dostupné servisné služby a predaj náhradných 

dielov, alebo celých energetických celkov.  

 

k PD  – volím v rozsahu 0,5 - 1  - nakoľko v celom ohodnocovanom súbore sa 

nachádzajú  neúplné technologické celky, o ktoré v takomto stave nie je na trhu 

záujem. 

    

k PL – volím 0,1 - 1 pre všetky energetické celky, pretože pri obhliadkach som zistil, 

že ohodnocované technologické celky nie sú využívané a úplné, chýbajú celé 

technologické celky a bioplynová stanica nemôže vykonávať svoju pôvodnú 

činnosť – výroba bioplynu a následne výroba elektriny a tepla, 

 

k PI – volím 0,9  - 1 pričom som prihliadal hlavne na to, či sú technologické celky 

kompletné, či sú v záručnej dobe, akú majú lokalizáciu  
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Všeobecné hodnoty všetkých ohodnocovaných zariadení sú vypočítané a zhrnuté v 

tabuľkách     č. 2, tohto posudku. 
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3. ZÁVER 

 

 

Opis ohodnocovaného majetku je uvedený v tomto posudku, kapitola 2  V prílohe č. 3   

tohto posudku je podrobná fotodokumentácia základných predstaviteľov  súboru  

ohodnocovaného majetku, ktoré nám dávajú celkový obraz o ohodnocovanom majetku. 

 

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

„ Postup stanovenia všeobecnej hodnoty strojných zariadení“.  

 

3.1 Otázka č.1 zadávateľa posudku 

 Stanovenie všeobecnej hodnoty technologických   a stavebných  častí bioplynovej 

stanice spoločnosti BPS Vlčkovce, s.r.o. k dátumu ohodnotenia 11.04.2022. 

 

Odpoveď na otázku č.1 

 

  Objektivizovaná všeobecná hodnota  ohodnocovaných zariadení technologického 

charakteru k dátumu ohodnotenia 11.04.2022 je: 

: 

VŠH =  262 944 €   v úrovni bez DPH 

 

 

Slovom: =Dvestošesťdesiatdvatisícdeväťstoštyridsaťštyri = eur   

 

 

Všeobecná hodnota stavebných častí  podľa posudku č. 77/2022. (viď. prílohe č.3 tohto 

posudku), je 

VŠH= 57 417 € v úrovni bez DPH 

Slovom: =Päťdesiatsedemtisćštyristosedemnásť=eur  
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Všeobecná hodnota stavebných častí a technologických častí bioplynovej stanice  

k dátumu ohodnotenia 11.04.2022 je: 

 

VŠH=320 361 € v úrovni bez DPH 

Slovom: =Tristodvadsaťtisíctrist0šesťdesiatjeden=eur  

 

VŠH=384 433,20 € v úrovni s DPH 

Slovom: =Tristoosemdesiatštyritisícštyristotridsaťtri=eur 20/100centov 
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4. PRÍLOHY 

 
Zoznam príloh: 

 

 

1. Tabuľky výpočtu všeobecnej hodnoty technologického zariadenia – 1 strana 

2. Fotodokumentácia ohodnocovaných zariadení –  7 strán 

3. Znalecký posudok č. 77/2022 stavebné časti bioplynovej stanice – 15 strán 

4. Znalecká doložka - 1 strana 

 



 

 

 

 

PRÍLOHA  č. 1 

Tabuľky výpočtu všeobecnej hodnoty 

technologického zariadenia- 1 strana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

PRĹOHA č. 2 

  
 

Fotodokumentácia   –7 strán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Obr. č.1 Bioplynová stanica Vlčkovce - núdzový horák 

 

 
 

Obr. č.2 Bioplynová stanica Vlčkovce – sklad zvyškov 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Obr. č.3 Bioplynová stanica Vlčkovce – fermentor 

 

 
 

Obr. č.4 Bioplynová stanica Vlčkovce – časť násypného dopravníka do fermentora 

 

 



 

 

 

 

 
 

Obr. č.5 Bioplynová stanica Vlčkovce – dofermentor 

 

 
Obr. č.6 Bioplynová stanica Vlčkovce – miestnosť s technológiou riadenia a prečerpávania 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Obr. č.7 Bioplynová stanica Vlčkovce – potrubné systémy a pomocné plošiny 

 

 
 

Obr. č.8 Bioplynová stanica Vlčkovce – vrch fenmentora s plynotesnou membránou 

 



 

 

 

 

 
 

Obr. č.9 Bioplynová stanica Vlčkovce – sklad zvyškov s plynotesnou membránou 

 

 
 

Obr. č.10 Bioplynová stanica Vlčkovce – technológia dávkovania hnojovice 

 



 

 

 

 

 
 

Obr. č.11 Bioplynová stanica Vlčkovce – rozdeľovač tepla 

 

 
Obr. č.12 Bioplynová stanica Vlčkovce – odber vzoriek a meranie teploty 

 



 

 

 

 

 
 

Obr. č.13 Bioplynová stanica Vlčkovce – miesto kde bolo zariadenie na čistenie a úpravu plynu 

 

 
 

Obr. č.14 Bioplynová stanica Vlčkovce – miesto kde stála kogeneračná jednotka 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRÍLOHA  č. 3 

Znalecký posudok č. 77/2022-  stavebné časti bioplynovej stanice 
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ZNALECKÝ   POSUDOK 

č. 77 / 2022 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty „Bioplynovej stanice“ bez súp.č.   na parc.č. 
4012/16-23 a trafostanice na parc.č. 4012/19   k.ú. Sereď, obec Sereď, okres Galanta 
 
Počet  strán ( z toho príloh):              19 + (4A₄) 
 
Počet  odovzdaných  vyhotovení:       3 

I. ÚVOD 
1. Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania: stanoviť odhad všeobecnej hodnoty nehnuteľností 
vedených na LV č. 6256  k.ú. Sereď podľa Vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku v znení neskorších predpisov  
2. Účel znaleckého posudku:  pre účel dobrovoľnej dražby 

3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný (rozhodujúci na zistenie 
stavebnotechnického stavu):  11.04.2022 
4.   Dátum , ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 06.05.2022 
5.   Podklady na vypracovanie znaleckého posudku: 
a)   podklady dodané zadávateľom 
- Objednávka  
- Výpis z katastra nehnuteľností LV č. 6256  z 04.04.2022 k.ú. Sereď 
- Zoznam stavebných objektov 
b)   podklady získané znalcom 

- Výpis z katastra nehnuteľností  LV č. 6256  z 06.05.2022 k.ú. Sereď 
- Informatívna kópia z katastrálnej mapy  
- Fotodokumentácia 
- Ústne údaje zadávateľa o nehnuteľnosti 
- Vlastné poznatky o podmienkach v mieste nehnuteľnosti 
6. Použité predpisy 



 

 

 

 

- Vyhláška č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších    predpisov
     

- Zákon č. 382/2004 Z.z., o znalcoch , tlmočníkoch  a prekladateľoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 

- Vyhláška č. 228/2018 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 
neskorších predpisov 

- Vyhláška č. 491/2004 Z.z o odmenách, náhradách výdavkov  a náhradách za stratu času 
pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov 

- Zákon č. 527/2002 Z.z. Zákon o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov 
- Zákon č 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) 

v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 40/1964 – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 

k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov  
- Indexy cien stavebných prác 
- www.reality.sk, www.trh.sk, www.nehnuteľnosti.sk 
- Územný plán (generel) 
7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov : 
Podľa vyhl. MS č. 492/2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku,  podľa prílohy 3, oceňovanie 
nehnuteľností je možné k výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pristúpiť spôsobmi ( postupy 
výpočtu):  
- porovnaním 
-    kombinovanou metódou ( stavby ) 
- výnosovou metódou ( pozemky) 
- metódou polohovej diferenciácie 
Výber vhodnej metódy vyberie znalec. 
Pri použití metódy polohovej diferenciácie stavieb sa vychádza zo základného vzťahu VŠHS= TH . 
kPD [€],kde TH – technická hodnota stavby [€], kPD – koeficient polohovej diferenciácie vyjadrujúci 
vplyv polohy a ostatných faktorov vplývajúcich na všeobecnú hodnotu v mieste a čase, podľa 
metodiky určenej ministerstvom. Koeficient polohovej diferenciácie sa môže stanoviť pre skupinu 
stavieb alebo jednotlivo pre každú stavbu.  Pri určení koeficientu polohovej diferenciácie sa váhovým 
priemerom zohľadnia spravidla tieto faktory: trh s nehnuteľnosťami – kúpna sila obyvateľstva, poloha 
nehnuteľnosti v danej obci – vzťah k centru obce, súčasný technický stav nehnuteľnosti, prevládajúca 
zástavba v okolí nehnuteľnosti, príslušenstvo nehnuteľnosti, typ nehnuteľnosti, pracovné možnosti 
obyvateľstva, skladba obyvateľstva v mieste stavby, orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám, 
konfigurácia terénu, pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby, doprava v okolí nehnuteľnosti, 
občianska vybavenosť, prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby, kvalita životného prostredia 
v bezprostrednom okolí stavby, možnosti zmeny v zástavbe – územný rozvoj, možnosti ďalšieho 
rozšírenia, dosahovanie výnosu z nehnuteľnosti, názor znalca, a iné faktory. 
Pri použití metódy polohovej diferenciácie pozemkov, tie sa delia na skupiny: pozemky na 
zastavanom území obcí, nepoľnohospodárske a nelesné pozemky mimo zastavaného územia obcí, 
pozemky v zriadených záhradkových osadách a pozemky mimo zastavaného územia obcí určené na 
stavbu. 
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 zriadených záhradkových, chatových osadách a hospodárskych dvoroch 
poľnohospodárskych podnikov môžu mať jednotkovú východiskovú hodnotu do 60 % z východiskovej 
hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva zvýšený záujem. 

http://www.reality.sk/
http://www.trh.sk/


 

 

 

 

V prípade záujmu o pozemky v zriadených záhradkových osadách, chatových osadách a 
hospodárskych dvoroch poľnohospodárskych podnikov 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. 
Technická infraštruktúra pozemku sa posudzuje z pohľadu možného priameho napojenia cez vlastné, 
prípadne obecné pozemky (napr. komunikácie). Hodnota koeficientu v odporúčanom intervale je 
závislá od náročnosti (finančnej, technickej a pod.) súvisiacej s napojením. 
Povyšujúce a redukujúce faktory možno použiť iba v prípadoch, ak už neboli zohľadnené vo 
východiskovej hodnote alebo v predchádzajúcich koeficientoch. 
V prípade, že sa  faktor nevyskytuje, koeficient povyšujúcich alebo redukujúcich faktorov je 1. 

Pri výpočte všeobecnej hodnoty porovnaním sa hodnota zisťuje porovnaním oceňovanej 
nehnuteľnosti s nehnuteľnosťami, pri ktorých sa v danom mieste a čase už zrealizovali 
prevody a sú od týchto úkonov dostupné podklady na porovnanie (kúpne zmluvy, 
rozhodnutia súdov, exekučné rozhodnutia, výsledky konkurzov a znalecké posudky, na 
základe ktorých boli prevody či prechody vložené do katastra nehnuteľností, ďalej ponuky 
realitných kancelárií). Pri výpočte sa pri výpočte používa transakčný prístup. Na porovnanie 
je potrebný súbor aspoň troch stavieb alebo pozemkov. Porovnanie treba vykonať na mernú 
jednotku 1m² s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných stavieb a pozemkov. Podklady na 
porovnanie ( doklady o prevode alebo prechode nehnuteľností, prípadne ponuky realitných 
kancelárií ) musia byť identifikovateľné. Pri porovnaní sa musia vylúčiť všetky vplyvy 
mimoriadnych okolností trhu (napr. príbuzenský vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, stav 
tiesne predávajúceho alebo kupujúceho a pod.)  
VÝNOSOVÁ HODNOTA : odčerpateľným zdrojom sa rozumie ročný disponibilný výnos z 
využívania nehnuteľnosti formou prenájmu, stanovený spravidla z uzatvorených nájomných 
zmlúv. Ak  sa výška nájmu nedá zistiť pre nedostatok podkladov napr. nie sú v čase 
ohodnotenia prenajaté, vychádza sa z nájomných sadzieb, ktoré sa pri riadnom 
obhospodarovaní majetku dajú trvalo dosiahnuť. Vypočíta sa ako rozdiel hrubého výnosu a 
nákladov na využívanie nehnuteľnosti (prevádzkových, správnych nákladov, nákladov na 
údržbu a pod.)  znížený o odhad predpokladaných strát výnosu z nájomného s ohľadom na 
typ majetku, jeho polohu, využiteľností a pod.   Náklady na využívanie nehnuteľnosti sa 
spravidla určia podľa predložených dokladov, najmä platobného výmeru na daň z 
nehnuteľností, poistnej zmluvy a pod., prípadne odhadom z východiskovej hodnoty alebo 
hrubého výnosu s ohľadom na veľkosť majetku a predpokladanú výšku pri jeho  riadnom 
obhospodarovaní. Do nákladov sa nezahŕňajú náklady, ktoré sú nájomníkom platené 
osobitne, alebo náklady, o ktoré je znížená sadzba nájomného použitá pri výpočte hrubého 
výnosu. 
Všeobecná hodnota (VŠH) - 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; obvykle vrátane dane z pridanej hodnoty. 
Ekvivalentným pojmom je trhová hodnota. 
Východisková hodnota (VH) - je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možné 
hodnotenú stavbu nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane 
z pridanej hodnoty. Ekvivalentným pojmom je reprodukčná obstarávacia hodnota 
alebo nová cena. V zmysle medzinárodných ohodnocovacích štandardov sa jedná o princíp 
nákladového určenia hodnoty. 



 

 

 

 

Technická hodnota (TH) - je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený 
o hodnotu zodpovedajúcu výške opotrebovania. Ekvivalentným pojmom je reprodukčná 
zostatková hodnota alebo časová cena. 
Technický stav stavby (TS) - je percentuálne vyjadrenie okamžitého stavu stavby. 
Výnosová hodnota (HV) - je znalecký odhad súčasnej hodnoty budúcich disponibilných 
výnosov z využitia nehnuteľnosti formou prenájmu, diskontovaných rizikovou (diskontnou) 
sadzbou. 
Opotrebenie stavby (O) - je percentuálne vyjadrenie opotrebenia stavby. 
Vek stavby (V) - je vek stavby v rokoch od začiatku užívania k termínu posúdenia / 
ohodnotenia. 
Zostatková životnosť stavby (T) - je predpokladaná doba ďalšej životnosti stavby v rokoch až 
do predpokladaného zániku stavby. 
Predpokladaná životnosť stavby (Z) - je predpokladaná (alebo stanovená) celková životnosť 
stavby v rokoch. 
8. Osobité požiadavky zadávateľa: stanoviť VŠH stavebnej časti bioplynovej stanice 

 
 

II. POSUDOK 
1. Všeobecné údaje, ktoré obsahujú najmä:    

a) výber použitej metódy: 

Všeobecná hodnota je vypočítaná metódou polohovej diferenciácie. Metóda porovnaním 
nebola uplatnená vzhľadom na nedostatok porovnateľných objektov a rovnako nebola 
uplatnená kombinovaná metóda vzhľadom na skutočnosť, že stanica je mimo prevádzky 
a podklady k výnosovej metóde neboli predložené. Metóda polohovej diferenciácie bola 
vypočítaná podľa platnej vyhl. MS č. 492/2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku,  
príloha 3,  programom HYPO verzia 20.00 
b) vlastnícke a evidenčné údaje: podľa LV č.6256 v k.ú. Sereď je vlastníkom ohodnocovaných 
nehnuteľností:  
BPS Vlčkovce, s.r.o., Gaštanová 1051/5, 956 33 Chynorany, v celosti         

Titul nadobudnutia: zápisom stavby v r. 2015 kolaudačným rozhodnutím pod č. 18075/ÚPa 
SP 1083/2014 z 29.12.2014 a k stavbe na parc.č. 4012/24 kolaudačným rozhodnutím pod č. 
2345/ÚPaSP 389/2019 z 10.7. 2019 
Ťarchy:  
Pod V 671/2017, vklad povolený dňa 8.3.2017 záložné právo v prospech UniCredit Bank 
Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká 
republika, IČ: 649 48 242, organizačná zložka: UniCredit Bank C zech Republic and Slovakia, 
a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 
251 336 reg.č. 000036l/CORP/2015 - č.z. 330/17 Vlastník poradové číslo 1 Pod V 1291/2018, 
vklad povolený dňa 16.4.2018 záložné právo v prospech UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, 
organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej 
banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336 reg.č. 
000516J/CORP/2014 - č.z. 565/18 Vlastník poradové číslo 1 k stavbe s.č. 0 hala na výrobu 
kŕmnych zmesí na KN-C parc.č. 4012/24 Pod V 3897/2019, vklad povolený dňa 17.9.2019, 
záložné právo v prospech Pôdohospodárskej platobnej agentúry, IČO 30 794 323, Hraničná 
12, 815 26 Bratislava - č.z. 1406/19 Vlastník poradové číslo 1 Z 4816/20 - EÚ Bratislava, 
súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením 



 

 

 

 

exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. 18EX 177/20 z 19.8.2020 v prospech 
oprávneného - Eko - Bio Budča s.r.o., B udča, IČO: 47 154 497 - č.z. 1201/21 - č.z. 1201/21 
Vlastník poradové číslo 1 Z 7105/20 - EÚ Bratislava, súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár - 
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na 
nehnuteľnosť č. 18EX 264/20 z 9.11.2020 v prospech oprávneného - BIOTEC energy servis s.r. 
o., Horovce, IČO: 47 340 665 - č.z. 1202/21 Vlastník poradové číslo 1 Z 7107/20 - EÚ 
Bratislava, súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie 
zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. 18EX 218/20 z 9.11.2020 v 
prospech oprávneného - CONFORMITY s.r.o., Sliač, IČO: 43 819 311 - č.z. 1203/21 3 z 4 Výpis 
je nepoužiteľný na právne úkony Vlastník poradové číslo 1 Z 1264/21 - EÚ Bratislava, súdny 
exekútor Mgr. Vladimír Cipár - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložného práva na nehnuteľnosť č. 18EX 2395/20 z 12.3.2021 v prospech oprávneného - 
TECOM SEREĎ, s.r.o., Ser eď, IČO: 36 237 906 - č.z. 1205/21 Vlastník poradové číslo 1 Z 
1892/21 - EÚ Bratislava, súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár - Exekučný príkaz na vykonanie 
exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. 18EX 7/21 z 13.4.2021 v 
prospech oprávneného - WAPOL Green energy s.r.o., Ostrava - č.z. 1206/21 Vlastník 
poradové číslo 1 Z 3826/21 - EÚ Bratislava, súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár - Exekučný 
príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. 
18EX 131/21 z 13.7.2021 v prospech oprávneného - Environmentálny fond, Bra tislava - 
mestská časť Ružinov, IČO: 30 796 491 - č.z. 1209/21 Vlastník poradové číslo 1 Z 4468/21 - 
EÚ Bratislava, súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie 
zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. 18EX 158/21 z 12.8.2021 v 
prospech oprávneného - ADDINOL Central Europe s. r.o., Tábor - č.z. 1401/21 Vlastník 
poradové číslo 1 k stavbe s.č. 0 hala na výrobu kŕmnych zmení na KN-C parc.č. 4012/24 Z 
4851/21 - EÚ Bratislava, súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár - Exekučný príkaz na vykonanie 
exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. 18EX 324/21 z 2.9.2021 
v prospech oprávneného - DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, IČO: 35 942 436 - 
č.z. 1547/21 Vlastník poradové číslo 1 Z 1024/22- DÚ Bratislava- Rozhodnutie o zriadení 
záložného práva č. 100311653/2022 zo dňa 16.2.2022, zákaz nakladať s predmetom 
záložného práva bez súhlasu správcu dane - č.z. 329/22 Vlastník poradové číslo 1 k stavbe 
s.č. 0 hala na výrobu kŕmnych zmení na KN-C parc.č. 4012/24 Z 2149/22 - EÚ Bratislava, 
súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením 
exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. 18EX 105/22 z 19.4.2022 v prospech 
oprávneného - Environmentálny fond, Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 30 796 491 - 
č.z. 687/22 
c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia: predmet posúdenia bol obhliadnutý  dňa 
11.04.2022 za prítomnosti objednávateľa a zástupcu vlastníka 
d) Technická dokumentácia: pri miestnej obhliadke bol zistený aktuálny stav nehnuteľností, 
hlavné rozmery pre výpočet objemu boli prevzaté z katastrálnej mapy. Podľa zápisu v LV 
bola stavby bioplynovej stanice daná do užívania kolaudačným rozhodnutím  pod č. 
18075/ÚPa SP 1083/2014 z 29.12.2014 a  areál od roku 2015 s funkciou „Bioplynovej 
stanice“ s príslušenstvom bol užívania schopný. Stanica pozostávala z viacerých častí,  ktoré 
boli funkčne prepojené v oplotenom areáli. Ku dňu obhliadky bola stanica mimo prevádzky 
bez  viacerých zariadení z ktorých ostali iba základy (viď. fotodokumentácia). 
e) Údaje katastra nehnuteľností: porovnanie popisných a geodetických údajov katastra 
nehnuteľností  so skutočným stavom bolo zistené, že sú v súlade. 

f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia: - na - -  
parc.č. 4012/16-23 k.ú. Sereď bioplynová stanica bez súp.č.    

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



 

 

 

 

na parc.č. 4012/16-23 k.ú. Sereď pod stavbami bioplynovej stanice  
 

4.1.1 2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 

4.1.1.1 2.2 BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY) 

4.1.1.1.1 2.2.1 Sereď-Vlčkovce, bioplynová stanica bez súp.č. 

Z hľadiska charakteru sa jedná o jednotlivé stavby na parc.č. 4012/16-23 k.ú. Sereď 
prevádzkového areálu bioplynovej stanice, pozostávajúca z nádrže na hnojovicu, 
fermentátora, dofermentora, skladu zvyškov, trafostanice  a technológie výroby elektrickej 
energie spaľovaním biomasy.  Areál bol užívaný na danú výrobu, toho času bez technológie, 
v prevádzke sú iba  nádrže na dočasné uskladnenie  hnojovice. 

 
Informatívna kópia z kat. mapy  
 
Konštrukčne sú jednotlivé stavby osadené ako montované stavby nádrží alebo konštrukcie 
technológií na železobetónových základoch, ktoré ostali na pozemkoch v areáli stanice a sú 
zdokumentované vo fotodokumentácii.  
Vek stavieb je zdokumentovaný v zápise v LV a to k roku 2014 kolaudačným rozhodnutím.  
V nižšie uvedených výpočtových tabuľkách sa uvažuje prevažujúce, alebo najbližšie podobné 
prvky (z hľadiska materiálov, funkčnosti alebo obstarávacej ceny) vyhotovenia. 
 

4.1.1.1.2 2.1.1 Základ pod objekty bioplynovej stanice  
ZATRIEDENIE STAVBY 
JKSO: 812 89 budovy pre skladovanie a úpravu poľnohospodárskych produktov - ostatné 
KS: 1271 Nebytové poľnohospodárske budovy 
OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY 

Výpočet Obstavaný priestor [m3] 

Základy  

(439+440+727+56)*1 1 662,00 

(43+20)*0,2 12,60 

(10+4)*0,5 7,00 

Obstavaný priestor stavby celkom 1 681,60 



 

 

 

 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 
Rozpočtový ukazovateľ:  RU = 2 055 / 30,1260 = 68,21 €/m3 
Koeficient konštrukcie:  kK = 1,037 (montovaná z dielcov betónových plošných) 
Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu: 

Podlažie Číslo Výpočet ZP ZP [m2] Repr. Výpočet výšky (h) h [m] 

Podzemné  1 1662 1662 Repr. 3 3 

Priemerná zastavaná plocha:  (1662) / 1 = 1662,00 m2 
Priemerná výška podlaží:  (1662 * 3) / (1662) = 3,00 m 
Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu:  kZP = 0,92 + (24 / 1662) = 0,9344 
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu:  kVP = 0,30 + (2,10 / 3) = 1,0000 
 
Výpočet a určenie koeficientu vplyvu vybavenia  objektu: 

Číslo Názov Cenový podiel 
RU [%] cpi 

Koef. štand. ksi 
Úprava podielu 

cpi * ksi 

Cenový podiel 
hodnotenej 
stavby [%] 

 Konštrukcie podľa RU     
1 Základy vrát. zemných prác 13,00 5,00 65,00 92,86 

2 Zvislé konštrukcie 30,00 0,00 0,00 0,00 

3 Stropy 14,00 0,00 0,00 0,00 

4 Zastrešenie bez krytiny 7,00 0,00 0,00 0,00 

5 Krytina strechy 3,00 0,00 0,00 0,00 

6 Klampiarske konštrukcie 1,00 0,00 0,00 0,00 

7 Úpravy vnútorných povrchov 4,00 0,00 0,00 0,00 

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,00 0,00 0,00 0,00 

9 Vnútorné keramické obklady 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Schody 2,00 0,00 0,00 0,00 

11 Dvere 2,00 0,00 0,00 0,00 

12 Vráta 3,00 0,00 0,00 0,00 

13 Okná 3,00 0,00 0,00 0,00 

14 Povrchy podláh 3,00 0,00 0,00 0,00 

15 Vykurovanie 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Elektroinštalácia 6,00 0,00 0,00 0,00 

17 Bleskozvod 1,00 0,00 0,00 0,00 

18 Vnútorný vodovod 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Vnútorná kanalizácia 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Vnútorný plynovod 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 Ohrev teplej vody 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Vybavenie kuchýň 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Hygienické zariadenia a WC 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 Výťahy 0,00 1,00 0,00 0,00 

25 Ostatné 5,00 1,00 5,00 7,14 

 Spolu 100,00  70,00 100,00 

Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 70,00 / 100 = 0,7000 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,851 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM [€/m3] 
VH = 68,21 €/m3 * 2,851 * 0,7000 * 0,9344 * 1,0000 * 1,037 * 0,95 
 VH = 125,3079 €/m3 
TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 
Základ pod objekty 
bioplynovej stanice  2014 8 92 100 8,00 92,00 



 

 

 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota  125,3079 €/m3 * 1681,60 m3 210 717,76 

Technická hodnota 92,00 % z 210 717,76 € 193 860,34 

4.1.1.2 2.2 INÉ STAVBY 

4.1.1.2.1 2.2.1 transformačná stanica na p.č. 4012/19 

MERNÉ JEDNOTKY STAVBY   
 Merné jednotky stavby celkom                              1,00 Kus 
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  RU = 30 000,00 €/Kus 
Koeficient vybavenosti:  kV = 1 
Koeficient zastavanej plochy:  kZP = 1 
Koeficient výšky podlažia:  kVP = 1 
Koeficient konštrukcie:  kK = 1 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,618 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 
transformačná stanica na 
p.č. 4012/19 2014 8 52 60 13,33 86,67 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 30000 €/Kus * 1Kus * 2,618 * 1,00 * 1 * 1 * 1 * 1 78 540,00 

Technická hodnota 86,67 % z 78 540,00 € 68 070,62 

4.1.1.3 2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 

Názov Východisková hodnota [€] Technická hodnota [€] 

Základ pod objekty bioplynovej stanice  210 717,76 193 860,34 

transformačná stanica na p.č. 4012/19 78 540,00 68 070,62 

Celkom: 289 257,76 261 930,96 

 

4.1.2 3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  

4.1.2.1 3.1 STAVBY 

a. Analýza polohy nehnuteľností: posudzovaný areál sa nachádza mimo zastavanej časti 
obce Sereď-Vlčkovce, v uzavretom a oplotenom areáli. Z hľadiska záťaže  exhalátmi je 
bioplynová stanica umiestnená mimo zastavaného územia, v čase obhliadky bol 
posudzovaný objekt mimo prevádzky.  
b. Analýza využitia nehnuteľností: svojím stavebno-technickým prevedením objekt  nie je 
schopný prevádzky spaľovaním biomasy do energetickej siete z dôvodu, že veľká časť 
technológie chýba, v čase posúdenia nádrže slúžili dočasne na uskladnenie hnojovice. 
Trh s podobnými nehnuteľnosťami je úzko špecifický a  zvyšujúcou sa mierou 
nezamestnanosti v posudzovanom období, je  vo všeobecnosti   veľmi nízky. 
c. Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností a závady viaznuce na 
nehnuteľnosti a práva spojené s nehnuteľnosťou: závady sú uvedené na LV č. 6256  
pravdepodobnosť  funkčnosti zariadenia na spaľovanie biomasy je veľmi nízka z dôvodu 
chýbajúcej technológie. 
 

 



 

 

 

 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 Platný  vykonávací predpis č. 492/2004 Z.z. nezaväzuje znalca k žiadnym limitným 
vymedzeniam stanovenia priemerného koeficientu polohovej diferenciácie, ktorý vyjadruje 
vplyv polohy k ostatným faktorom vplývajúcich na všeobecnú hodnotu v mieste a čase. 
Výber jednotlivých koeficientov koreluje s časťou Všeobecný popis a Analýza polohy 
nehnuteľnosti. 
Na základe posúdenia trhu s nehnuteľnosťami a kúpnej sily obyvateľstva, polohy 
nehnuteľnosti a vzťahu k centru, súčasného technického stavu nehnuteľnosti, prevládajúcej 
zástavby v okolí nehnuteľnosti, príslušenstva nehnuteľnosti, typu nehnuteľnosti, pracovných 
možnosti obyvateľstva, skladby obyvateľstva v mieste stavby, orientácie, konfigurácie 
terénu, pripravenosti inžinierskych sietí, dopravy a občianskej vybavenosti v okolí, kvality 
životného prostredia v bezprostrednom okolí stavby, územného plánu a rozvoja obce a na 
základe vlastného názoru znalca, bol stanovený koeficient polohovej diferenciácie s 
predpokladom, že zodpovedá  predajnosti porovnateľnej  nehnuteľnosti v posudzovanej   
lokalite a v danom čase, pri poctivom predaji, keď kupujúci a predávajúci koná s patričnou 
informovanosťou i opatrnosťou  a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou 
pohnútkou.   

4.1.2.1.1.1  

4.1.2.1.1.2 3.1.1.1  NEBYTOVÉ BUDOVY 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,3 
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,300 + 0,600) 0,900 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 0,600 

III. trieda Priemerný koeficient 0,300 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,165 

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,300 - 0,270) 0,030 

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: 

Číslo Popis/Zdôvodnenie Trieda kPDI 
Váha 

vI 
Výsledok 

kPDI*vI 

1 
Trh s nehnuteľnosťami 

V. 0,030 13 0,39 
dopyt v porovnaní s ponukou je výrazne nižší 

2 
Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce 

IV. 0,165 30 4,95 
časti obce nevhodné k bývaniu situované na okraji obce 

3 
Súčasný technický stav nehnuteľností 

IV. 0,165 8 1,32 
nehnuteľnosť vyžaduje rozsiahlu opravu, rekonštrukciu 

4 
Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti 

III. 0,300 7 2,10 ľahká výroba a služby, bez negatívnych vplyvov na okolie a bez 
zvláštnych požiadaviek na dopravu a skladovanie 

5 
Príslušenstvo nehnuteľnosti 

III. 0,300 6 1,80 
bez dopadu na cenu nehnuteľnosti 

6 
Typ nehnuteľnosti 

II. 0,600 10 6,00 
priaznivý typ - obchodný a prevádzkový objekt s parkoviskom 

7 
Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti  

II. 0,600 9 5,40 dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu dopravy, 
nezamestnanosť do 10 % 

8 
Skladba obyvateľstva v mieste stavby 

I. 0,900 6 5,40 
malá hustota obyvateľstva 

9 
Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám 

III. 0,300 5 1,50 
orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne 



 

 

 

 

nevhodná 

10 
Konfigurácia terénu 

I. 0,900 6 5,40 
rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% 

11 
Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby 

IV. 0,165 7 1,16 
elektrická prípojka, vlastný zdroj vody, kanalizácia do žumpy 

12 
Doprava v okolí nehnuteľnosti 

V. 0,030 7 0,21 
žiadna, alebo vo vzdialenosti nad 2 km 

13 
Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav., obchody, služby, 
kultúra) V. 0,030 10 0,30 

žiadna 

14 
Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby 

III. 0,300 8 2,40 
les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m 

15 
Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí stavby 

IV. 0,165 9 1,49 
zvýšená hlučnosť a prašnosť a ďalšie exhalácie, alebo zápach 

16 
Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, vplyv na nehnut. 

III. 0,300 8 2,40 
bez zmeny 

17 
Možnosti ďalšieho rozšírenia 

IV. 0,165 7 1,16 
rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu až trojnásobok súčasnej zástavby 

18 
Dosahovanie výnosu z nehnuteľností 

IV. 0,165 4 0,66 
nehnuteľnosti len čiastočne využiteľné na prenájom 

19 
Názor znalca 

IV. 0,165 20 3,30 
problematická nehnuteľnosť 

 Spolu   180 47,33 

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 
Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 47,33/ 180 0,263 

Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kPD = 261 930,96 € * 0,263 68 887,84 € 

 

 

 

III. ZÁVER 
1. Otázky zadávateľa:  stanoviť znaleckým odhadom všeobecnú hodnotu „Bioplynovej stanice“ bez 
súp.č.   na parc.č. 4012/16-23 a trafostanice na parc.č. 4012/19   k.ú. Sereď, obec Sereď, okres Košice 
- okolie, ako podklad k dobrovoľnej dražbe. 
 

2. Odpovede na otázky všeobecná hodnota „Bioplynovej stanice“ bez súp.č.   na parc.č. 4012/16-
23 a trafostanice na parc.č. 4012/19    k.ú. Sereď, obec Sereď, okres Galanta je ku dňu ohodnotenia 
vrátane dane z pridanej hodnoty 
 

68 000,- €  
Slovom: Šestdesiatosemtisícdeväťsto Eur 

 
 

a/ Rekapitulácia všeobecných hodnôt:  
Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby  
Základ pod objekty bioplynovej stanice  50 985,27 

transformačná stanica na p.č. 4012/19 17 902,57 



 

 

 

 

Všeobecná hodnota celkom 68 887,84 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene 68 900,00 

Všeobecná hodnota slovom: Šestdesiatosemtisícdeväťsto Eur 

 

 

 
 
 

 Bratislave, 06.05.2022                                                                                         Ing. arch. Iveta 
Horáková 
                                                                                                                                               znalkyňa 

 
 
 
IV. Prílohy: 

 
- Výpis z katastra nehnuteľností (cez KP) LV č. 6256  z 06.05.2022 k.ú. Sereď  
- Fotodokumentácia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.  ZNALECKÁ DOLOŽKA 

 
Znalecký  posudok/znalecký úkon som vypracovala ako znalkyňa zapísaná v zozname znalcov, 
tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v 
odbore stavebníctvo, odvetví Pozemné stavby, pod evidenčným číslom 911157.  
Znalecký posudok/znalecký úkon je zapísaný v denníku pod číslom 77 / 2022. 
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá následkov vedome nepravdivého znaleckého 
posudku/znaleckého úkonu.  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Znalkyňa pri vypracovaní tohto znaleckého posudku vychádzala z údajov poskytnutých 
zadávateľom a údajov získaných z verejných zdrojov. V prípade predloženia nových údajov, 
ktoré majú vplyv na závery znaleckého posudku, môže byť vypracované doplnenie 
znaleckého posudku/znaleckého úkonu. 
 
Číslo rovnopisu: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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.  

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. 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 


