1. ÚVOD
1.1 Úloha znaleckej organizácie
Na základe predložených dokumentov zadávateľom a s použitím príslušnej odbornej
literatúry stanoviť všeobecnú hodnotu súboru dráhových vozidiel – 12 342 ks nákladných
železničných vozňov (pre konkretizáciu zložiek pozri príloha 2 posudku - CD príloha).

1.2 Účel znaleckého posudku
Účelom znaleckého posudku je stanoviť všeobecnú hodnotu súboru dráhových vozidiel –
železničných vozňov, vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. (ďalej len
ZSSK CARGO) pre potreby prevodu vlastníckeho práva zo ZSSK CARGO na dcérsku
spoločnosť Cargo Wagon, a.s..

1.3 Dátum vyžiadania znaleckého posudku
Znalecký posudok je vypracovaný na základe objednávky subjektu RELEVANS, Dvořákovo
nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, zo dňa 9.1.2015

1.4 Dátum, ku ktorému je vypracovaný znalecký posudok
Znalecký posudok je spracovaný ku dňu 30.11.2014.

1.5 Podklady na vypracovanie znaleckého posudku
a)

podklady dodané objednávateľom:


objednávka na vypracovanie znaleckého posudku (pozri príloha posudku),



katalóg nákladných vozňov ZSSK CARGO,



obstarávacie ceny zložiek majetku a ceny opráv a modernizácií zložiek majetku
– účtovná a technická evidencia vozňov (viď príloha 2 – Zoznam zložiek
majetku na hodnotenie od zadávateľa) – CD príloha,

b)

c)

podklady zabezpečené znalcom:


obhliadky hodnotenej zložky majetku,



technická dokumentácia hodnotených zložiek majetku,

zákony a záväzné predpisy:


Zákon NR SR č. 513/2009 Z.Z. o dráhach v znení neskorších predpisov,



Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č.
351/2010 z 19. augusta 2010 o dopravnom poriadku dráh, v znení neskorších
predpisov,
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Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku, príloha č. 4,



Vyhláška MS SR č. 626/2007 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku,



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.,



Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.
508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími,
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa
považujú za vyhradené technické zariadenia,



Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.
718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti
technických zariadení,



Predpis ŽSR – Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky,



Predpis ŽSR – SR 74 (Sei) Triedenie a odpisovanie dlhodobého hmotného
a nehmotného majetku,



Predpis ZSSK CARGO – 3_S52_Smernica-12_2009. Smernica pre triedenie
a odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v podmienkach
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., účinnosť od 1.1.2011,



Predpis ZSSK CARGO – V 15/1 Technologické postupy ZSSK CARGO,



Systém údržby nákladných vozňov,



Predpis ZSSK – V1 Predpis pre rušňové depá,



všeobecne záväzné predpisy Medzinárodnej železničnej únie (UIC).



Predpis ŽSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti, GR ŽSR Bratislava,



Predpis ŽSR V 9 - Predpis pre technicko-bezpečnostné skúšky,



Služobná rukoväť SR 15 (V) - Popis bŕzd železničných vozidiel.

Na stanovenie hodnoty ohodnocovanej zložky majetku platí vyhláška Ministerstva
spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. a ďalšie predpisy vymenované vyššie. Výpočet hodnoty
zložiek majetku na účel posudku je založený na stanovení ich skutočného technického stavu
a ich všeobecnej hodnoty dráhových vozidiel k dátumu ohodnotenia.
Súhrnné informácie o technickom stave ohodnocovanej zložky majetku poskytli zástupcovia
ZSSK CARGO, Úseku služieb železničných koľajových vozidiel, ako aj zamestnanci
v jednotlivých základných pracoviskách pri obhliadke vozňov.
Zástupcovia prevádzkovateľa vozňov - ZSSK CARGO, boli upozornení na dôsledky
poskytnutia nesprávnych údajov znaleckému ústavu.
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2. POSUDOK
2.1

Nálezová časť

V posudku sme hodnotili súbor dráhových vozidiel – nákladných vozňov, ktoré sú vo
vlastníctve ZSSK CARGO. V súčte ide o 12 342 dráhových vozidiel. Finálny stav je uvedený
v prílohe 2 – Zoznam zložiek majetku na hodnotenie od zadávateľa – CD príloha.
Objednávateľ posudku na základe požiadavky prevádzkovateľa požaduje členenie
vozňov do dvoch základných skupín podľa účelu ich ďalšieho využitia:
a) vozne určené na ďalšie prevádzkovanie (v počte 8 216 ks),
b) vozne dočasne neschopné prevádzky, resp. určené na vyradenie z vozového parku
(v počte 4 126 ks).
Hodnotené sú dráhové vozidlá – železničné nákladné vozne, týchto konštrukčných typov
a radov v členení podľa ich ďalšieho využitia:
a) vozne určené na ďalšie prevádzkovanie:
 Tdgns
 Gbs
 Gags
 Hbis
 Hbbillns
 Hadgs
 Heirrs
 Hirrs
 Ks
 Kbkks
 Rilhs
 Rils
 Rilns
 Res
 Laas
 Scmms
 Sps
 Smmps
 Snps
 Shimmns
 Sammp
 Eanos
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 Es
 Eamos
 Eas
 Falls
 Faccs
 Zas
 Zaes + Zaces
 Daak
 Uaddgs
 U
 Uaais
 Uaaikks
 Uaai

b) vozne dočasne neschopné prevádzky, resp. určené na vyradenie z vozového parku:
 Bpk
 Tdgns
 Tds
 Tms
 Tams
 Taes
 Gbs
 Gbgkks
 Gbqs
 Gags
 Hbis
 Hbbillns
 Hadgs
 Has
 Habis
 Heirrs
 Hirrs
 Pxx
 Kbs
 Kbkks
 Rilhs
 Rils
 Res
5

 Scmms
 Smmps
 Sammp
 Es
 Eas
 Eaos
 Falls
 Faccs
 Zas
 Zaes + Zaces
 Daak
 Uaddgs
 Uadgs
 U
 Upps
 Uaais
 Uaaikk
 Uaaikks
 Uaai
 Gbkkqs
 Uaaik
 Uaaikk
Predmetné železničné vozne majú oprávnenie na používanie v prevádzke na dráhe, majú
vydané protokoly o technickej kontrole. Tieto sú uložené u prevádzkovateľa – ZSSK
CARGO.
2.1.1 Základné charakteristika a označovanie dráhových vozidiel – železničných vozňov
Hodnotené

nákladné

železničné

vozne

sú

po

konštrukčnej

a technickej

stránke

charakterizované podľa jednotlivých základných skupín vozňov (radov). Podrobné
technické špecifikácie vozňov sú obsiahnuté v katalógu nákladných vozňov ZSSK CARGO
a v technickej a účtovnej dokumentácii hodnotených zložiek majetku prevádzkovateľa –
u ZSSK CARGO. V posudku uvádzame len základné charakteristiky jednotlivých
konštrukčných radov vozňov, ktoré sú čerpané z technickej dokumentácie a z katalógu
vozňov.
V tab. 1 sú uvedené základné konštrukčné skupiny vozňov podľa medzinárodného
písmenového označenia pre hodnotené skupiny vozňov v zmysle technických špecifikácii
interoperability pre nákladnú dopravu TSI TAF.
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Tab. 1. Základné konštrukčné skupiny vozňov
Písmeno

Význam

T
G
H

vozeň s otvárateľnou strechou
krytý vozeň bežnej stavby
krytý vozeň osobitnej stavby

K

plošinový vozeň dvojnápravový bežnej stavby s nízkymi sklopnými stenami a
s krátkymi klanicami
plošinový podvozkový vozeň bežnej stavby so sklopnými čelnými stenami a
klanicami
plošinový vozeň s nezávislými nápravami osobitnej stavby
plošinový vozeň podvozkový osobitnej stavby
otvorený vozeň (vysokostenný vozeň) bežnej stavby s plochou podlahou, s
možnosťou čelného alebo bočného vyklápania

R
L
S
E
F
Z
U
B
D

otvorený vozeň osobitnej stavby
cisternový vozeň
vozne špeciálnej stavby, ktoré nie sú zaradené do F, H, L, S alebo Z
vozeň pre prepravu osôb určený pre vojenské transporty
služobný vozeň určený na prepravu vlakového personálu nákladného vlaku

Hlavné označenie radu vozňa dopĺňajú malé písmená, tzv. vedľajšie písmenové radové
označenie, podľa ktorého možno zistiť základné prevádzkové a technické charakteristiky
nákladného vozňa z hľadiska jeho použitia. Podrobnosti sú vysvetlené v katalógu
nákladných vozňov ZSSK CARGO.
Vozne sú označené tiež číselným označením, ktoré je jednotné pre všetky železnice, ktoré sú
členmi Medzinárodnej únie železníc (ďalej len ”UIC”) a Organizácie pre spoluprácu
železníc (ďalej len ”OSŽD”) a je zostavené so zreteľom na ich prepravné využitie. Číselné
označenie nákladného vozňa tvorí 12 číslic, ktoré sú usporiadané do 5 skupín:


1. a 2. číslica – vyjadruje interoperabilitu vozňa, t. j. spôsobilosť vozňa pre
použitie v medzinárodnej preprave,



3. a 4. číslica - udáva kód vlastníckej železničnej správy,



4 číslice na piatom až ôsmom mieste – označujú jeho prevádzkovú
charakteristiku – základné a vedľajšie označenie,



3 číslice na deviatom až jedenástom mieste - udávajú poradové číslo v rámci
výrobnej série,



12. číslica - kontrolná číslica.
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Jednotlivé číselné údaje sú na vozni napísané v uvedenom poradí:
XX XX XXX X XXX - X

identifikácia

kód

vlastné číslo

kontrolná

interoperability

zaraditeľa / štátu

vozňa

číslica

Obr. 1. Štruktúra číselného označenia nákladných vozňov

2.1.1.1

Železničné vozne skupiny T, radu Tdgns, Tds, Tms, Tams, Taes

Do radu vozňov T patria všetky vozne s rolovacou, skladacou, odklopnou, alebo posuvnou
strechou.

Obr. 2. Tdgns – výsypný dvojnápravový vozeň špeciálnej stavby s odklápacou strechou určený na
prepravu zrnín, obilnín, strukovín a pod.

Obr. 3. Tds - Výsypný dvojnápravový vozeň špeciálnej stavby s odklápacou strechou určený na
prepravu sypkého tovaru vyžadujúceho ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Konštrukcia
nákladného vozňa umožňuje obojstrannú samospádovú vykládku.
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Obr. 4. Tms-u - Krytý vysokostenný dvojnápravový vozeň s odsuvnou plachtovou strechou určený
na prepravu kusového a paletizovaného tovaru vyžadujúceho ochranu pred poveternostnými
vplyvmi.

Obr. 5. Tams - vysokostenný krytý štvornápravový vozeň s posuvnou plachtovou strechou
s kovovou podlahou určený na prepravu kusového, paletizovaného a voľne loženého tovaru
vyžadujúceho ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

Obr. 6. Taes - Krytý štvornápravový vozeň s posuvnou plachtovou strechou určený na prepravu
kusového a paletizovaného tovaru vyžadujúceho ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

2.1.1.2

Železničné vozne skupiny G, radu Gbs, Gbgkks, Gbkkqs, Gbqs, Gags

Do radu G patria všetky kryté (zatvorené) vozne bežnej stavby, t.j. obyčajné skriňové vozne.
Skriňa pozostáva z bočných stien, v ktorých sú nakladacie otvory (odsúvateľné dvere)
a vetracie klapky, a ďalej z dvoch čelných stien a strechy. Ak má vozeň v označení písmeno
„g“, znamená to, že je uspôsobený na prepravu voľne loženého obilia a má násypné otvory
v streche a malé výsypné klapky vo dverách.
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Obr. 7. Gbs - krytý dvojnápravový vozeň s dvomi strešnými otvormi určený na prepravu
paletizovaného i kusového tovaru.

Obr. 8. Gbgkks, Gbkkqs – krytý dvojnápravový vozeň bežnej stavby s dvomi strešnými násypnými
otvormi určený na prepravu paletizovaného i kusového tovaru, obilia alebo živých zvierat

Obr. 9. Gbqs - Krytý dvojnápravový vozeň určený na prepravu paletizovaného i kusového tovaru,
obilia alebo iných sypaných neagresívnych substrátov, ktoré musia byť chránené pred
poveternostnými vplyvmi.

Obr. 10. Gags – krytý podvozkový vozeň bežnej stavby s tromi strešnými násypnými otvormi určený
na prepravu paletizovaného i kusového tovaru a obilnín

2.1.1.3

Železničné vozne skupiny H, radu Hbis, Habis, Hbbillns, Hadgs, Has, Habis,
Heirrs, Hirss

Vozne radu H sú väčšinou osadené predsuvnými stenami, prípadne medzistenami na
oddelenie rôznych druhov nákladu. Medzisteny vozňa optimalizujú priestor pre náklad. Do
radu H patria tiež skriňové kryté vozne s výsypnými klapkami a kryté vozne s čelnými
dverami.
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Obr. 11. Hbis – krytý veľkopriestorový dvojnápravový vozeň s odsúvateľnými stenami určený na
prepravu paletizovaného a veľkoobjemového kusového tovaru.

Obr. 12. Habis - Krytý veľkopriestorový štvornápravový podvozkový vozeň určený na prepravu
kusového a paletizovaného tovaru.

Obr. 13. Hbbillns - krytý veľkopriestorový dvojnápravový vozeň s otvárateľnými bočnými
hliníkovými stenami a s posuvnými a odnímatelnými medzistenami. Stenové prepážky (medzisteny)
vozňa optimalizujú priestor pre náklad. Tento vozeň je vhodný na prepravu veľkoobjemových tovarov
a nákladov na paletách. Každá posuvná stena sa ovláda zvlášť.

Obr. 14. Hadgs – krytý štvornápravový podvozkový vozeň osobitnej stavby tromi strešnými
násypnými otvormi a podlahovými výsypkami určený na prepravu voľne sypaného obilia.
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Obr. 15. Has – krytý podvozkový vozeň osobitnej stavby s posuvnou strechou, určený na prepravu
paletizovaného i kusového tovaru

Obr. 16. Heirrs - Vozňová jednotka je určená na prepravu veľkoobjemového kusového tovaru
vyžadujúceho ochranu pred poveternostnými vplyvmi, umožňuje rýchle a pohodlné nakladanie, a to
aj pri použití mechanizácie čo je dané systémom posuvných stien umožňujúcich optimálnu
prístupnosť ložnej plochy z oboch strán

Obr. 17. Hirss - Vozňová jednotka je určená na prepravu kusového a paletizovaného tovaru
vyžadujúceho ochranu pred poveternostnými vplyvmi, umožňuje rýchle a pohodlné nakladanie, a to
aj pri použití mechanizácie. Vozňová jednotka je vo vnútri vybavená prestaviteľnými posuvnými
priečkami s možnosťou aretácie, ktoré zabraňujú pohybu tovaru počas jazdy. Posuvné steny sa môžu
otvárať v ľubovoľnom poradí a riešenie ich uzáverov umožňuje zaplombovanie nákladu.

2.1.1.4

Železničné vozne skupiny K, radu Ks, Kbs, Kbkks

Rad K je skupina plošinových vozňov, pričom ide o vozne základného radu, ktoré nie sú
ničím zvláštne, majú väčšinou čelnice, bočnice (odklopné či odnímateľné po častiach) a
klanice (tiež sklopné či odnímateľné). Využitie týchto vozňov je veľmi široké, možno v nich
prepravovať rôzny tovar nevyžadujúci si ochranu pred poveternostnými vplyvmi.
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Obr. 18. Ks, Kbs – plošinový dvojnápravový vozeň bežnej stavby s nízkymi stenami a s dlhými
klanicami je určený na prepravu kusového tovaru a objemných dlhých predmetov, ktorých preprava
nevyžaduje zakrytý priestor a ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

Obr. 1916. Kbkks – plošinový dvojnápravový vozeň bežnej stavby so sklopnými nízkymi stenami je
určený na prepravu dlhých predmetov, cestných vozidiel, poľnohospodárskych strojov a pod.

Obr. 20. Kbkks, 3414 – plošinový dvojnápravový vozeň so 4 čelnými klanicami určený na prepravu 40
stopových ISO kontajnerov typu 1 A, 1 AA a 1 AAA. Na vozni možno prepravovať aj 45 stopový
veľký kontajner.

2.1.1.5

Železničné vozne skupiny R, radu Rilhs, Rils, Rilns, Res

Skupina vozňov radu R sú plošinové vozne s nízkymi stenami, ktoré sú sklopné alebo
odnímateľné. Na upevnenie nákladu slúžia klanice, pričom sú tiež sklopné a odnímateľné.
Tieto vozne sú univerzálne, používajú sa na prepravu dreva, tyčí, koľajníc, rozmerných
kusových zásielok nevyžadujúcich ochranu pred poveternostnými vplyvmi, cestných
vozidiel a pod. Niektoré vozne sú vybavené odsúvateľným plachtovým krytom.
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Obr. 21. Rilhs, Rilns - Plošinový štvornápravový vozeň s pevnými čelnými stenami a odsúvateľným
plachtovým krytom. Vozeň je určený na prepravu rozmernejších kusových zásielok, dlhých
predmetov, výrobkov strojného, hutníckeho, drevárskeho a stavebného priemyslu, ktoré je nutné
chrániť pred poveternostnými vplyvmi, poškodením, prípadne pred odcudzením. Prepravovaný tovar
je možné uložiť medzi prestaviteľné klanice, ktoré sú zabudované v podlahe.

Obr. 22. Rils – štvornápravový vozeň s pevnými čelnými stenami s plachtovou strechou a posuvnými
klanicami, vozeň má samonapínacie zariadenie plachty, ktoré zabezpečuje stabilnú ložnú výšku
i v otvorenom stave a 17 párov posuvných klaníc na zabezpečenie tovaru.

Obr. 23. Res – plošinový podvozkový vozeň s nízkymi sklopnými stenami, určený na prepravu dlhých
a kusových zásielok s nízkymi klanicami. Úpravou klaníc sa dosiahlo ich zosilnenie a odstránila sa
nutnosť ich stredového previazania pri nakládke.

2.1.1.6

Železničné vozne skupiny L, radu Laas

Do radu L patria plošinové vozne zvláštnej stavby s nezávislými nápravami, určené
prevažne na prepravu kontajnerov, automobilov, pričom môžu byť aj poschodové.
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Obr. 24. Laas – článkový vozeň s bočnými pevnými klanicami a samoupínacím zariadením je určený
na prepravu dreva a dlhých predmetov.

2.1.1.7

Železničné vozne skupiny S, radu Scmms, Sps, Smmps, Snps, Shimmns, Sammp

Vozne skupiny S sú podvozkové plošinové vozne zvláštnej stavby, t. j. vybavené na určitý
účel, napr. na prepravu dlhého nákladu, rúr, intermodálnu prepravu, zvitkov plechu
(priečne lôžka) a pod. Ich konštrukcia je preto rozmanitá.

Obr. 25. Scmms – podvozkový plošinový oplenový vozeň určený na prepravu dlhých nákladov
(dreva, koľajníc, prefabrikátov a pod.)

Obr. 26. Sps - Vozeň je určený na prepravu dreva a dlhých predmetov. Vzhľadom na pevnú
konštrukciu a dĺžku klaníc je odolný pri manipulácií, umožňuje maximálne využitie únosnosti vozňa.
Samoupínacie zariadenie odstraňuje potrebu upevňovania nákladu drôtom a zvyšuje bezpečnosť
počas prepravy.

Obr. 27. Smmps, Sammp - Plošinový štvornápravový vozeň osobitnej stavby určený na prepravu
dlhých nákladov, objemných kusových zásielok, kolesových a pásových vozidiel.
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Obr. 28. Snps – plošinový vozeň s čelnými stenami určený na prepravu krátkych alebo dlhých kmeňov
a guľatiny alebo rúr rozdielnej dĺžky, vybavený pevnými klanicami a samoupínacím zariadením.
Uvedený systém v spojitosti s čelnými stenami ideálne predurčuje vozeň na rýchle účinné spoľahlivé
nakladanie

Obr. 29. Shimmns – krytý štvornápravový vozeň s pohyblivým krytom, určený na prepravu zvitkov
plechu

2.1.1.8

Železničné vozne skupiny E, radu Eanos, Es, Eamos, Eas, Eaos

Skupina vozňov E sú otvorené vozne bežnej stavby. Skriňa otvorených vozňov bežnej
stavby sa skladá z pevnej podlahy (drevenej, zmiešanej, alebo celokovovej), vysokých bočníc
a čelníc. V bočniciach sú väčšinou dverné otvory, čelnice môžu byť odklopné. Ak je potrebné
chrániť náklad pred poveternostnými vplyvmi, vozeň sa zakryje plachtou.

Obr. 30. Eanos, Eamos – otvorený štvornápravový podvozkový vysokostenný vozeň s pevnými čelami
a s čelnými klapkami určený na prepravu sypkého hromadného materiálu a kusového tovaru
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Obr. 31. Es – otvorený dvojnápravový vysokostenný vozeň s čelnými klapkami, určený na prepravu
sypkých hmôt a kusového tovaru

Obr. 32. Eas - Otvorený vysokostenný vozeň s čelnými klapkami určený na prepravu voľne loženého
sypkého hromadného materiálu a kusového tovaru, ktorý k preprave nevyžaduje zakrytý priestor
a ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

Obr. 33. Eaos - otvorený vysokostenný vozeň s čelnými klapkami určený na prepravu sypkého
hromadného materiálu a kusového tovaru, ktorý k preprave nevyžaduje zakrytý priestor a ochranu
pred poveternostnými vplyvmi

2.1.1.9

Železničné vozne skupiny F, radu Falls, Faccs

Vozne konštrukčnej skupiny F sú najčastejšie výsypné, pričom spôsob vysýpania je
podrobne zahrnutý v označení vozňa. Patria sem aj iné vozne, ktoré nemajú pevnú podlahu,
alebo sú zvláštne niečím iným (napr. výklopná korba).

Obr. 34. Falls – otvorený štvornápravový podvozkový vozeň osobitnej stavby s ručným alebo
pneumatickým ovládaním výsypných klapiek, určený na prepravu uhlia, koksu a trosky. Konštrukcia
nákladného vozňa umožňuje obojstrannú samospádovú vykládku vlastnou gravitáciu tovaru
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Obr. 35. Faccs – otvorený štvornápravový podvozkový vozeň osobitnej stavby určený na prepravu
sypkých hmôt, najmä piesku, vápenca, štrku, štrkopiesku, a pod.

2.1.1.10 Železničné vozne skupiny B, radu Bpk
Vozne radu Bp-k sú vozne pre prepravu osôb určené pre vojenské transporty. Ide o upravené vozne
Bh, od ktorých sa odlišujú namontovaním piecky na tuhé palivo v každom oddiele.

Obr. 36. Bp-k – vozeň pre prepravu cestujúcich určený pre vojenské transporty

2.1.1.11 Železničné vozne skupiny Z, radu Zas, Zaes, Zaces
Vozne skupiny Z sú nádržkové vozne s jednou podlhovastou valcovou nádobou – cisternou,
ktorá môže mať tepelnú izoláciu alebo vykurovacie trubky.

Obr. 37. Zaes -štvornápravový nádržkový vozeň určený na prepravu ropy, ľahkých ropných derivátov
a minerálnych olejov.
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Obr. 38. Zaces – nádržkový štvornápravový podvozkový vozeň s vykurovacím zariadením
a izolovanou nádržou určený na prepravu ropných derivátov.

Obr. 39. Zas – nádržkový štvornápravový vozeň s oceľovou nádržou (kotlom), nemá zariadenie na
ohrev prepravovaného substrátu. Vozeň je určený na prepravu ľahkých derivátov z ropy
a minerálnych olejov.

2.1.1.12 Železničné vozne skupiny D, radu Daak
Vozne radu Daak sú služobné vozne určené pre prepravu obslužného vlakového personálu
nákladných vlakov.

Obr. 40. Daa-k – vozeň pre prepravu vlakového personálu nákladných vlakov

2.1.1.13 Železničné vozne skupiny U, radu U, Uadgs, Upps, Uaais, Uaaikks, Uaai, Uaaik,
Uaaikk
Vozne radu U sú zvláštnej stavby, ktoré nepatria do žiadneho iného radu, preto sú
z hľadiska konštrukcie veľmi rozmanité, najčastejšie sú to však hlbinné vozne na prepravu
veľmi ťažkých nákladov, alebo vozne s nádržami na prepravu voľne ložených práškových
hmôt s tlakovým vykladaním.
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Obr. 41. Uadgs - Výsypný štvornápravový podvozkový vozeň špeciálnej stavby určený na prepravu
sypkých materiálov, predovšetkým voľne ložených obilnín s vlastným gravitačným vyprázdňovaním
pomocou výsypných klapiek v bočných stenách vozňa.

Obr. 42. Upps – výsypný dvojnápravový vozeň

Obr. 43. Uaai – špeciálny osemnápravový podvozkový hlbinný vozeň určený na prepravu
transformátorov a nákladov, ktoré je možné uložiť na priečnikoch

Obr. 44. Uaaik - šesťnápravový podvozkový hlbinný vozeň s únosnosťou 40 t určený na prepravu
špeciálnych objemných kusových zásielok veľkej hmotnosti.

Obr. 45. Uaais, Uaaikks - špeciálny osemnápravový podvozkový hlbinný vozeň so zníženou
podlahou s únosnosťou 55 t určený na prepravu mimoriadnych zásielok a nadrozmerných nákladov.
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Obr. 46. Uaai - Špeciálny desaťnápravový podvozkový hlbinný vozeň s únosnosťou 120 t, určený na
prepravu špeciálnych objemných kusových zásielok veľkej hmotnosti.
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Základné technické údaje dráhových vozidiel – železničných vozňov
V nasledujúcich tabuľkách sú prehľadne uvedené základné konštrukčné a technické
charakteristiky a rozmery jednotlivých radov vozňov.
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2.1.2 Údaje o opravách a poškodení zložky majetku, jej modernizácii a rekonštrukcii

Časť zložiek majetku bola počas jej prevádzky modernizovaná alebo rekonštruovaná.
Údržba zložky majetku sa vykonávala vlastnými kapacitami, takisto aj bežné opravy. Väčšie
opravy sú zabezpečené na pracovisku ŽOS Trnava, prípadne vlastnými kapacitami.
Údržba a opravy vozňov sa vykonávajú v zmysle interných predpisov ZSSK CARGO.
2.1.3 Posúdenie kompletnosti vybavenosti zložiek majetku
Zložky majetku mali v čase obhliadky rôznu kompletnú základnú vybavenosť. Technická
dokumentácia je kompletná.
U niektorých vozňov bola zistená neplatná periodická údržba a technická kontrola, nakoľko
nie sú dané vozne v súčasnosti využívané na prepravu tovarov.
2.1.4 Technický stav zložky majetku zistený obhliadkou
Technický stav zložiek majetku bol zistený obhliadkou vybraných druhov vozidiel na sieti
Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).
Fyzické obhliadky po vyžiadaní znaleckého posudku boli vykonané znalcami v čase od

09.07.2014 do 20.07.2014 na celej sieti ŽSR.
Obhliadka po vyžiadaní znaleckého posudku bola vykonaná znalcami:
Dátum obhliadky:

14. – 16.7.2014

Miesto obhliadky:

železničné stanice Vrútky, Hronská Dúbrava, Plešivec

Dátum obhliadky:

17. – 20.7.2014

Miesto obhliadky:

železničné stanice Čierna nad Tisou, Michaľany, Slovenské N.M.,
Rožňava, Jablonov nad Turňov

Dátum obhliadky:

09. – 13.7.2014

Miesto obhliadky:

železničné stanice Trnava, Šelpice, Rusovce, Sereď, Siladice,

Účastníci obhliadky:

Ing. Jaroslav Veselka, CSc.,

Ing. Ján Podhorský, PhD. - znalci,

prof.Ing. Jozef Majerčák, PhD.,
Keďže zložka majetku mala údržbu vykonávanú dlhoročne odbornými zamestnancami,
možno konštatovať, že fyzické opotrebenie je úmerné dobe jej skutočnej prevádzky. Údržba
a opravy vozidiel sa konajú podľa predpisov ZSSK CARGO a vozidlá sú v primeranom
technickom stave.
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2.1.5 Mimoriadna výbava zložky majetku
Zložky majetku nemajú takú mimoriadnu výbavu, ktorej obstarávacia cena nie je zahrnutá
do jej vstupnej ceny.
2.1.6 Odchýlka od vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z.
Výpočet všeobecnej hodnoty zložiek majetku je vykonaný v súlade s vyhláškou MS SR č.
492/2004 Z. z.
2.1.7 Fotodokumentácia
Kompletná fotodokumentácia nebola z objektívnych príčin vyhotovená. V prílohe č.4 je
uvedená fotodokumentácia vybraných vozidiel z obhliadok vykonaných znalcami v dňoch
od 09.07.2014 do 20.07.2014, ktorá dokladá aktuálny stav funkčnosti vybraných zložiek
majetku.
2.1.8 Prieskum trhu
Z dôvodu prieskumu trhu bolo znalcom vykonané porovnanie dráhových vozidiel –
nákladných železničných vozňov, na ČD Cargo, a. s., kde sú hodnotené rady vozňov bežne
používané a dostupné.
Niektoré vozne sa už nevyrábajú, niektoré, ktoré sa nachádzajú vo vlastníctve ZSSK
CARGO, nebolo možné porovnať, pretože sú v prevádzke len na vlečke a nebola na nich
vykonaná žiadna modernizácia.

26

2.2 Posudková časť
2.2.1 Metodika stanovenia všeobecnej hodnoty dráhového vozidla – železničného vozňa
Všeobecná hodnota zložky majetku je hodnota zložky majetku v danom mieste a čase, pri
ktorej stanovení sú okrem vplyvu opotrebovania zahrnuté aj vplyvy trhu (predajnosť typu
zložky majetku). Vyjadruje hodnotu zložky majetku pri jej predaji obvyklým spôsobom na
voľnom trhu k rozhodujúcemu dátumu.
Všeobecná hodnota zložiek majetku (dráhových vozidiel – nákladných železničných
vozňov) VŠH je stanovená k 30.11.2014 Spôsob stanovenia VŠH ohodnocovaných zložiek
pre účel posudku je v súlade s prílohou č. 4 „Postup stanovenia všeobecnej hodnoty
strojných zariadení, dráhových vozidiel, plavidiel a lietadiel“ vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.
z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
Zoznam zložiek majetku na ohodnotenie predložený znaleckej organizácii je uvedený
v prílohe č.2 posudku, kde sú uvedené tiež niektoré údaje vozidiel (číslo vozňa, ID vozňa,
označenie vozňa, výrobné číslo, dátum výroby a zaradenia, a iné).
V tejto časti nasleduje výpočet hodnôt:


technickej hodnoty ohodnocovaných zložiek TH [EUR], ktorá predstavuje ich
objektivizovanú zostatkovú technickú hodnotu v EUR a



výpočet všeobecnej hodnoty zložky VŠH [EUR], ktorá sa rovná ich
objektivizovanej reprodukčnej zostatkovej hodnote stanovenej k dátumu
ohodnotenia.

Vzťahy pre výpočet ukazovateľov a ich význam sú uvedené nižšie. Objektivizácia
stanovenej hodnoty VŠH je zaručená tým, že sa východisková hodnota zložky VH stanovila
podľa zásad Vyhlášky, podklady pre základnú amortizáciu ZA boli stanovené podľa zásad
Vyhlášky, bol stanovený skutočný technický stav zložiek a odhadná predajná hodnota
zložiek majetku k dátumu ich ohodnocovania.

Výpočet všeobecnej hodnoty VŠH zložiek majetku bol stanovený nasledovným postupom v
súlade s prílohou 4 Vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty majetku č.492/2004 Z.z.:
a) stanovením vstupných cien VC zložiek majetku,
b) stanovením východiskových hodnôt VH zložiek majetku,
c) stanovením základnej amortizácie ZA zložiek majetku,
d) stanovením skutočného technického stavu TS zložiek majetku,
e) stanovením technickej hodnoty TH zložiek majetku,
f) stanovením všeobecnej hodnoty VŠH zložiek majetku.
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2.2.1.1

Vstupná cena VC [EUR]

VC - vstupná cena zložky. Je pôvodná vstupná cena zložky majetku v EUR v roku jeho
obstarania navýšená o prípadné technické zhodnotenie vozňa a to na úrovni bez DPH.
Pre hodnotené zložky majetku v tomto posudku boli v dodanom súbore vstupné ceny
uvedené v stĺpci: „Vstupná cena s dátumom zaradenia“ (dátum prvého obstarania zložky).
Z toho dôvodu sa pre výpočet všeobecnej hodnoty (VŠH) vstupná cena VC stanovila ako
obstarávacia cena OC podľa dodaného súpisu. Táto OC je vstupná cena VC.
Stanovená je VC (z Sk je prepočítaná konverzným kurzom na EUR: 1 EUR = 30,1260 Sk).
2.2.1.2

Východisková hodnota VH [EUR]

VH - východisková hodnota ohodnocovaných zložiek majetku. Je to 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. znalec východiskovú hodnotu stanoví buď ako
obstarávaciu cenu zložky majetku OC pre dátum ohodnocovania zložky, alebo ako
objektivizovanú cenu z pôvodnej obstarávacej ceny zložky majetku.
Stanovené hodnoty VH pre jednotlivé ohodnocované zložky majetku sú uvedené vo
výpočtových tabuľkách v prílohe č.3 tohto posudku.
2.2.1.3

Výpočet základnej amortizácie ZA [%]

ZA - percentuálna miera fyzického opotrebovania zložky majetku počas jej skutočnej
prevádzky.
Pre nákladné vozne hodnota predpokladanej životnosti zložky majetku Ž je stanovená 15
rokov a zostatkové percento prevádzkyschopnosti zložky majetku ZO na úrovni 25 %.
Pre zložky majetku sú hodnoty životnosti Ž, zostatkového percenta prevádzkyschopnosti
zložiek majetku ZO pre výpočet základnej amortizácie ZA stanovené na základe z kap.
B.2.1.10 prílohy č. 4 vyhlášky č. 492/2004 Z. z.
Pre výpočet základnej amortizácie ZA v zmysle vyššie uvedenej Vyhlášky, prílohy č. 4,
platia vzťahy :

 100  ZO 
ZA  r  
  kz
Ž



[%] pre r. kz < Ž

(1)

ZA  VTS  ZO

[%] pre r.kz ≥ Ž

(2)
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kde:
Ž-

predpokladaná životnosť zložiek majetku v rokoch, stanovená na základe technických

parametrov zložiek majetku a jej normálneho používania za predpokladu vykonávania
údržby a opráv podľa pokynov výrobcu alebo predajcu zložiek majetku podniku v súlade s
vyhláškou.
ZO - zostatkové percento prevádzkyschopnosti zložiek majetku, ktoré zostáva po skončení
predpokladanej životnosti zložiek majetku podniku (pozri aj odsek Ž vyššie).
VTS - východiskový technický stav zložiek majetku [%].
Pre vozne, ktoré nemali celkovú alebo generálnu opravu (GO), je VTS je stanovený na
úrovni 100 %. Vykonané modernizácie, resp. rekonštrukcie u zložiek patria síce do kategórie
technického zhodnotenia, ale u nich východiskový technický stav mal hodnotu takisto 100 %
a preto aj pre tieto zložky VTS je stanovený v úrovni 100 %.
Dátumy zaradenia do prevádzky – v dodanej zostave majetku boli v stĺpci „Dátum
zaradenia“ uvedené dátumy zaradenia vozňa do prevádzky.
r - počet odpracovaných rokov [roky], stanovený v zmysle vyhlášky je r od jej prvého
uvedenia do prevádzky, prípadne od jej uvedenia do prevádzky, resp. po vykonaní GO,
rekonštrukcie alebo modernizácie a dátumom hodnotenia.
Do r sa započítavajú len skutočne odpracované mesiace. Podľa vyhlášky č. 492/2004 sa „r“
počíta od dátumu zaradenia zložky majetku do prevádzky do dátumu ohodnocovania
zložky majetku. Počíta sa aj započatý mesiac. „r“ sa uvádza v celých mesiacoch a započítava
sa okrem mesiaca ohodnocovania aj započatý mesiac prevádzky bez ohľadu na počet v ňom
odpracovaných dní.
V účtovníctve je stanovený dátum zaradenia ako dátum obstarania pre majiteľa – ZSSK
CARGO. Pretože sa východisková hodnota VH stanovila ako vstupná cena majiteľa vozňa,
tak tento dátum akceptujeme ako dátum zaradenia vozňa pre stanovenie hodnoty VŠH.
Zložky mali od zaradenia do ohodnotenia prerušenú prevádzku len v prípade vykonávania
povinných odstávok a opráv. Táto doba je voči veku vozňa zanedbateľná a preto ju
neuvažujeme.
kZ - koeficient zmennosti zložky. Pre dráhové vozidlá, nákladné vozne a hmotný majetok
bol použitý koeficient zmennosti kZ = 1.
Vypočítané hodnoty ZA pre jednotlivé ohodnocované zložky majetku sú uvedené vo
výpočtovej tabuľke v prílohe tohto posudku.
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2.2.1.4

Výpočet technického stavu zložky TS [%]

TS – technický stav sa vypočíta v zmysle Vyhlášky, kap. B.3.1 podľa vzťahu:

 Z
TS  VTS  ZA  1 
  k MO [%]
 100 

(3)

kde:
VTS - východiskový technický stav zložky [%]
Z - zmena technického stavu zložky [%]
Zmena technického stavu – Z je vyjadrením odchýlky skutočného technického stavu oproti
tzv. porovnávaciemu etalónu (VTS – ZA) v %, t. j. k takému technickému stavu, aký by mala
mať zložka majetku pri optimálnych prevádzkových podmienkach, predpísanom spôsobe
údržby, frekvencii a kvalite opráv a štandardnom používaní zložky majetku.
Ak je skutočný technický stav zložky majetku rovnaký ako etalón, hodnota Z = 0. Zrážkou
alebo prirážkou Z sa zohľadnil skutočný technický stav skupiny zložky majetku alebo
zložky majetku, ktorý odráža charakter prevádzky zložky majetku, kvalitu jej údržby,
vyskytujúce sa chyby, poškodenie a podobne.
Zrážka (- Z) alebo prirážka (+ Z) vyjadruje aj kvalitu vykonaných opráv, poškodenie skupín,
ktoré nebolo spôsobené normálnym opotrebovaním, prípadne zvýšené opotrebenia na
začiatku prevádzky zložky majetku, resp. medzný stav zložky majetku.
Zrážka Z sa môže uplatniť aj pre prevádzku zložky majetku po predpokladanej životnosti,
resp. v súvislosti so zmenou technického stavu spôsobenou inými objektívnymi príčinami,
napríklad vplyvom nesprávneho skladovania zložky majetku, poveternostné vplyvy, vplyv
neprevádzkovania zložky majetku, kvalifikačná úroveň, resp. striedanie sa obsluhy,
dokonalosť konštrukcie – kvalita projektu, prvý alebo inovovaný predstaviteľ typu zložky
majetku, kvalita výroby, montáže zložky majetku atď.
Hodnota parametra Z sa stanovila na základe vykonaných obhliadok a na základe
dostupných podkladov od účastníkov obhliadky, pričom sa Z stanovila podľa daného
technického stavu zložky v intervale Z ( - 100 ; +100 %).
Pri stanovení parametra Z sa bral do úvahy predovšetkým:


celkový technický stav zložky majetku ako celku s dôrazom na kompletnosť a
funkčnosť,



stav, funkčnosť a úplnosť základnej konštrukcie,



stav, funkčnosť a úplnosť pracovnej časti,



stav, funkčnosť a úplnosť príslušenstva,



stav, funkčnosť a úplnosť mimoriadnej výbavy,



vykonaním skúšobnej prevádzky sa si overil technické parametre uvedené v
technickej dokumentácii,
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frekvenciu a spôsob vykonávania predpísaných prác podľa predpisov výrobcu
zložky

majetku, resp. platných STN (údržba, opravy, prípadne odborné

prehliadky a skúšky).

kMO -

koeficient morálneho opotrebenia zložky [-]

Koeficient kMO je mierou morálneho opotrebenia ohodnocovaných zložiek a vyjadruje
prípadnú morálnu zastaranosť danej zložky majetku s prihliadnutím na v súčasnosti
vyrábané porovnateľné vozne a ich aktuálne obstarávacie ceny. Morálne opotrebenie môže
vzniknúť v dôsledku rastu produktivity práce výrobcu ohodnocovaných vozňov a to v
prípade, keď sa nové vozne vyrábajú lacnejšie, v dôsledku čoho hodnota skôr vyrobených
rovnakých zariadení klesá. Morálne opotrebenie môže vzniknúť aj v dôsledku technického
pokroku, keď vozne vyrobené na rovnaký účel ako ich predchodcovia majú technicky
dokonalejšie parametre, čím hodnota skôr vyrobených vozňov s menšou výkonnosťou klesá.
Stanovené hodnoty Z a kMO pre jednotlivé ohodnocované zložky majetku sú uvedené vo
výpočtových tabuľkách príloh tohto posudku.
2.2.1.5

Výpočet technickej hodnoty zložky TH [EUR]

TH - technická hodnota je vyjadrením skutočného technického stavu ohodnocovanej zložky
ku dňu ohodnotenia v EUR. Vypočíta sa v zmysle Vyhlášky, časť B.4.1 podľa vzťahu:

TH 

TS  VH
 TH MV [EUR]
100

(4)

kde:
THMV - technická hodnota mimoriadnej výbavy
Mimoriadnu výbavu ohodnocované zložky majetku nemajú, takže THMV = 0,00 €.
2.2.1.6

Výpočet všeobecnej hodnoty zložky VŠH [EUR]

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

VŠH  TH  k p  TH MV  k PMV [EUR]

(5)

kde:
TH - technická hodnota zložky majetku v úrovni bez DPH [EUR],
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kP - koeficient predajnosti zložky majetku [-],
THMV - technická hodnota mimoriadnej výbavy zložky majetku stanovená postupom pre TH
v úrovni bez DPH [EUR],
kPMV – koeficient predajnosti mimoriadnej výbavy stanovený postupom pre kP zložky
majetku [-].
Koeficient predajnosti sa stanoví podľa vzťahu:

k P  k PT  k PS  k PD  k PL  k PI

[-]

(6)

kde:
kPT - koeficient neúplnosti alebo neplatnosti dokumentácie potrebnej na prevádzku,
kPS - koeficient zohľadňujúci dostupnosť náhradných dielov a servisných služieb na opravy
a údržbu,
kPD - koeficient dopytu po ohodnocovanom vozni na trhu,
kPL - koeficient pre stanovenie VŠH linky alebo technologického celku,
kPI - koeficient ostatných vplyvov.

Parciálne koeficienty predajnosti kP boli stanovené nasledujúco:
Koeficient neúplnosti alebo neplatnosti dokumentácie potrebnej na prevádzku
Majiteľ má od ohodnocovaných zložiek platnú dokumentáciu. Z tohto dôvodu stanovujeme
kPT = 1,0.
Koeficient zohľadňujúci dostupnosť náhradných dielov a servisných služieb na opravy
a údržbu
Pre hodnotené dráhové vozidlá sú náhradné diely dostupné, prevádzkovateľ disponuje
vlastnou opravárenskou základňou a preto stanovujeme v rozmedzí:
kPS = 1,0 -3,5.
Koeficient dopytu po ohodnocovanej zložke na trhu
Zložky majetku sú predajné, kvôli nízkej cene na trhu žiadané, avšak reálny dopyt je
obmedzený izolovanosťou dopravného systému.
Koeficient dopytu stanovujeme individuálne a vzhľadom na uvedené skutočnosti v rozpätí
kPD = 1,0 - 3,5.
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Koeficient pre stanovenie VŠH linky alebo technologického celku
Ohodnocované zložky nie sú súčasťou technologického celku. Z uvedeného dôvodu
stanovujeme pre všetky hodnotené zložky:
kPL = 1,0.
Koeficient ostatných vplyvov
Zložky majetku sú kompletné a boli používané v súlade s odporúčaniami výrobcu. Vozne
mali vykonávanú predpísanú údržbu a opravy. Počet majiteľov je známy. Iné vplyvy nie sú.
Z uvedeného dôvodu stanovujeme: kPI = 1,0.
2.2.1.7

Výška škody na zložke majetku – VŠ [€]

I. Výpočet výšky škody vychádza z týchto predpokladov:


zložka majetku bola pred poškodením v prevádzkyschopnom stave,



poškodenie spôsobilo úplné znemožnenie alebo čiastočné

obmedzenie

používania zložky majetku, poškodením sa zmenili vlastnosti alebo technické
parametre zložky majetku, pričom poškodenie mohli spôsobiť rôzne vplyvy
(nesprávna prevádzka, chyba konštrukcie, materiálu, chyba montáže, havária,
iné vplyvy),


zložka majetku bola po poškodení vykonaním opravy, resp. iného zásahu
uvedená do štandardne prevádzkyschopného stavu, t. j. obnovili sa jej
parametre, funkčné a úžitkové vlastnosti v rozsahu, v akom boli pred opravou,
alebo



zložka majetku nebola po poškodení opravená. V takom prípade sa
predpokladá oprava štandardnou technológiou a pre takú sa vyčíslia
predpokladané objektívne náklady na opravu zložky majetku, aby zložka
majetku bola uvedená do štandardne prevádzkyschopného stavu.

II. V prípade, že zložka majetku je alebo by bola po vykonanej oprave v inom technickom
stave (lepšom alebo horšom), ako to bolo pred opravou, znalec túto skutočnosť
zohľadní.
III. V prípade poškodenia zložky majetku sa určuje len tzv. skutočná škoda, t. j. priama
majetková ujma spočívajúca v zmene hodnoty zložky majetku k tzv. rozhodujúcemu
dátumu. Výška škody sa vypočíta podľa vzťahu:
[€]

(7)

kde:
VŠ – výška škody [€]
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VŠH1 – všeobecná hodnota zložky majetku v okamihu pred poškodením stanovená podľa
výpočtu všeobecnej hodnoty vozňa k dátumu poškodenia zložky majetku [€],
VŠH2 – všeobecná hodnota zložky majetku po vykonanom zásahu, resp. po vykonanej alebo
predpokladanej oprave s cieľom uviesť zložku majetku do štandardne prevádzkyschopného
stavu, stanovená podľa výpočtu všeobecnej hodnoty vozňa[€],
VŠHZ – všeobecná hodnota zvyškov zložky majetku, ktoré zostanú po vykonaní opravy (aj
zamýšľanej), ak je predpoklad ich ďalšieho zhodnotenia [€],
NO – náklady na opravu [€].
I. Výška škody pri totálnom zničení zložky majetku bez využiteľných zvyškov sa
vypočíta podľa vzťahu:

II. Náklady na opravu tvoria v zásade tieto položky:


náklady na materiál,



mzdové náklady súvisiace s opravou,



režijné náklady súvisiace s opravou,



iné

náklady

(likvidácia

odpadov

a pod.),

ak

neboli

zahrnuté

do

predchádzajúcich položiek.
III.

Náklady na opravu (aj zamýšľanej) sa stanovia rozpočtom na základe cenníkov
opravárskych prác platných pre dátum hodnotenia v autorizovanej opravovni
výrobcom predpísanými postupmi za predpokladu dodržania predpísanej kvality
alebo podľa kalkulácie na vykonanie opravy stanovenej znalcom. Ak pre daný typ
zložky majetku neexistuje cenník opravárskych prác, použije sa cenník platný pre
porovnateľný typ zložky majetku alebo náklady na opravu stanoví znalec odborným
odhadom.

V prípade, že už bola vykonaná oprava zložky majetku a existujú doklady o jej vykonaní,
náklady na opravu sa nestanovujú rozpočtom, ale podľa skutočne vynaložených nákladov
na vykonanú opravu. Znalec preskúma doklady, či opravárenské práce a materiál boli
skutočne vynaložené len na opravy súvisiace s posudzovaným poškodením zložky majetku
a či sú úmerné rozsahu vykonanej opravy zložky majetku. Ak opravu poškodenia
nevykonala autorizovaná opravovňa, resp. ak pri oprave neboli dodržané výrobcom alebo
dodávateľom predpísané postupy, stanoví znalec TS zložky majetku po oprave poškodenia s
prihliadnutím na tieto skutočnosti.
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2.2.2 Výpočet všeobecnej hodnoty zložiek majetku – železničných vozňov - VŠH [€]
Výpočet všeobecnej hodnoty VŠH súboru

dráhových vozidiel – nákladných vozňov

uvádzame ku dňu 30.11.2014 v € v tabuľkách v prílohe č.3 tohto posudku v členení na dve
skupiny vozňov.
a) vozne určené na ďalšie prevádzkovanie,
b) vozne dočasne neschopné prevádzky, resp. určené na vyradenie z vozového parku.
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