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I.

ÚVODNÁ ČASŤ

1.

Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania

Podľa objednávky číslo 10/1900180 mesta Nováky, námestie SNP 349/10 je úlohou
Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len ÚSI ŽU) vypracovať
znalecký posudok vo veci posúdenie realizácie rekonštrukcie objektu domu služieb v meste
Nováky zrekonštruovaného v zmysle zmluvy o garantovanej energetickej službe č. EXT
085/2018 na základe analýzy podkladov a spracovania dokumentácie.
2.

Účel znaleckého posudku

Účelom znaleckého posudku je posúdiť a vyjadriť sa k realizácii rekonštrukcie objektu
domu služieb v meste Nováky zrekonštruovaného v zmysle zmluvy o garantovanej
energetickej službe č. EXT 085/2018.

3.

Dátum ku ktorému je znalecký posudok vypracovaný
04. 09. 2019

4.

Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku

Znalec použil pri vypracovaní znaleckého posudku tieto východiskové podklady:
Právne predpisy a odborná literatúra:
 Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 Zákon č. 321/2014 Z. z. Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
 Vyhláška č. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR, 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 č. 490/2004 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z.
 Vyhláška MS SR č. 500/2005 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.
382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
 Vyhláška MS SR č. 534/2008 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.
382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 500/2005 Z. z.
 Vyhláška MSSR č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za
stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
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 Vyhláška MSSR č. 400/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách
výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
Súvisiace technické normy:
STN 73 0540 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, časti 1,2 a 3
STN EN ISO 10211-1 Tepelné mosty v budovách pozemných stavieb, Tepelné toky
a povrchové teploty. Podrobné výpočty (ISO 10211: 2007)

Ostatné použité podklady:
Prednáška:
Libor Gažovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra Bratislava:
Forma financovania pomocou služby EPC – Energy Performance Contracting /
Garantovaná energetická služba

.
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II. ZNALECKÝ POSUDOK
II.1. Nálezová časť
Dom služieb v meste Nováky v súlade s cieľom energetickej politiky SR na úsporu
energie a na zvyšovanie energetickej efektívnosti, bol v priebehu roka 2018
zrekonštruovaný poskytovateľom garantovanej energetickej služby Východoslovenská
energetika a. s. (ďalej len VSE) , Mlynská 31, 052 91 Košice.
V zmysle § 17 zákona č. 321/2017 Z. z. táto služba je poskytovaná na základe
písomnej zmluvy o energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie.
Pre rekonštrukciu bolo vydané pod číslom spisu OcÚLpV 344/2018/283/SOÚ
Stavebné povolenie na stavbu „Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Dom služieb
Nováky“. V ňom sú pre uskutočnenie a umiestnenie stavby určené podmienky a z nich
vyplýva, že bude uskutočnená dodávateľsky podľa dokumentácie overenej v stavebnom
konaní.

Obrázok č. 1: Pôvodný stav domu služieb Nováky (rok 2017) – nezateplený objekt
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Stavba sa nachádza v katastrálnom území Nováky na ulici A. Hlinku 456/4 a do
rekonštrukcie bolo zahrnuté:
- zateplenie obvodového plášťa
-

zateplenie strešného plášťa

-

zateplenie spodnej hrany stropu v mieste exteriéru

-

výmena výplní pôvodných otvorov za nové

-

modernizácia vykurovacieho systému

-

vyhotovenie novej vzduchotechniky

-

rekonštrukcia bleskozvodu

-

fotovoltický systém so špičkovým elektrickým výkonom 9,8 kWp

-

súvisiace sanačné práce.

K zabezpečeniu zníženia energetickej náročnosti objektu mal prispieť komplexný
systém merania a regulácie vykurovacieho a vzduchotechnického systému.
Dom služieb je vo vlastníctve mesta Nováky a voči realizátorovi resp. poskytovateľovi
garantovanej energetickej služby je v polohe prijímateľa od spoločnosti VSE, a. s..
Spoločnosť VSE, a. s. bola úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní, ktoré bolo
uvedené vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie SR č. 229/2017 pod. značkou 16274MSS.
Obrázok č. 2 : Súčasný stav domu služieb Nováky (rok 2019) – objekt po zateplení
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Obrázok č. 3 : Súčasný stav domu služieb Nováky (rok 2019) – nový fotovoltický systém

Podklady pre posúdenie realizácie rekonštrukcie:
-

-

stavebné povolenie na stavbu „Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Dom služieb
Nováky“ pod číslom spisu OcÚLpV 344/2018/283/SOÚ právoplatné 21.09.2018
dokumentácia pre stavebné povolenie overená spoločným OÚ v Novákoch 31.08.2018
odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby od Technickej inšpekcii a. s. č.
4740/4/2018 na stavbu „Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Dom služieb Nováky“
projektová dokumentácia pre realizáciu Vykurovania z 09/2018, Plynofikácia z 09/2018
skutkový stav projekt Vzduchotechnika z 12/2018
realizačná projektová dokumentácia Fotovoltický systém – podporný zdroj elektriny zák.
č. 28/2018 Z. z. vypracovaná 11/2018 Daniel Sečiansky ELEKTRO-MONTÁŽE
Liešťany, IČO 40 650 677
zápisy o vykonaných skúškach:
- nízkotlakový rozvod zemného plynu z 12.10.2018
- tesnosť STL regulátora plynu Fisher B6NG výrobné číslo 1806050063
z 13.10.2018
- odberného plynového zariadenia (závesný plynový kondenzačný kotol
Viessmann Vitodens 200-W typ B2NA-26 výr. č. 7570 77 804 745 118)
- o vykurovacej skúške z 20.11.2018
- o tlakovej skúške ústredného vykurovania
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- potvrdenie o preskúšaní komína
- certifikáty o použitých materiáloch zariadení
- vyhlásenie o zhode
-

kópia zmluvy o garantovanej službe bez podpisov zmluvných strán t. j. zástupcov
poskytovateľa a prijímateľa

-

protokol o ústnom konaní o kolaudácii stavby konanom 13.12.2018, zápis
vyhotovený 15.12.2018

-

poznatky z konzultácií a z obhliadok spracovateľa znaleckého posudku

-

normy, vyhlášky a zákony súvisiace s rekonštrukciou objektu domu služieb
v meste Nováky.
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II.2. Posudková časť
1. Postupy pre posúdenie rekonštrukcie
Po oboznámení sa s obsahom podkladových materiálov, po obhliadke objektu po
rekonštrukcii a po konzultáciách so zainteresovanými zástupcami z mesta, z nájomníkov, bol
zvolený nasledovný postup pre posúdenie:
-

Vypracovanie východzej databázy údajov, ktoré zodpovedajú stavu pred rekonštrukciou

-

Preverenie rozsahu a kvality vykonanej realizácie rekonštrukcie na objekte

-

Vypracovanie databázy údajov, ktoré zodpovedajú stavu objektu po vykonanej
rekonštrukcie

-

Vyhodnotenie prínosov rekonštrukcie pre majiteľa objektu

-

Závery vyplývajúce z výsledkov hodnotenia

2. Vypracovanie východiskovej databázy údajov, ktoré zodpovedajú stavu pred
rekonštrukciou
Pre vypracovanie východiskovej databázy, záväzným podkladom je platné Stavebné
povolenie zo dňa 31.08.2018, projektová dokumentácia overená stavebným úradom dňa
31.08.2018 zabezpečená Ing. Stanislav Poliak – PR projekt s. r. o. Prievidza v 07/2018.
Rekonštrukcia bola zameraná na zvýšenie energetickej efektívnosti objektu, ktorý bol
skolaudovaný v roku 1980 a využívaný prevažne na maloobchod a služby. Celkový počet
miestností v budove bol 56 a nebude sa meniť. Celková podlahová plocha v objekte je
841,15 m2 .
2.1.1. Popis stavebných konštrukcií
Stavebná časť má pôdorysný tvar L, zložený z dvoch dielčích častí. Prvá dielčia časť
má pôdorysný rozmer 19,5m x 12 metrov. Výška tejto časti od terénu po vrch atiky je cca 9
m. jej konštrukčný systém má výšku 2,85 m I. podzemného podlažia (I. PP), 3,20 m prvého
nadzemného podlažia (II. NP). Druhá dilatačná časť má rozmer 25,8 m x 8,2 m je
dvojpodlažná nadzemná s výškou cca 7,5 m od termínu po povrch strešnej atiky. Konštrukčná
výška je 3,17 m I. NP a 4,2 m II. NP.
Na priťaženie zateplenia kontaktným zatepľovacím systémom na murovaný obvodový
plášť z pórobetónových tvárnic hrúbky 300mm v PD bol dodaný statický posudok. V ňom
bolo stanovené za akých okolností je možné daný objekt zatepliť, aké kotvenie kontaktného
zatepľovacieho systému je vhodné. V závere posudku je uvedené, že stavebné práce nemajú
vplyv na únosnosť jestvujúcich nosných konštrukcií a na celkovú statiku jestvujúceho objektu
domu služieb. Zároveň je v posudku uvedené, že posúdenie nenahrádza realizačnú PD statiky
stavby. Pôvodné výplne otvorov v overenom projekte stavby sú podrobne uvedené rozmerove
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a z hľadiska vyhotovenia. Boli vyhotovené s dvojitým presklením, ktoré bolo osadené
v oceľovom alebo v drevenom ráme s infiltráciou, ktorá v zimnom období neumožňovala
vykúriť priestory pre vytvorenie tepelnej pohody.
Plocha otvorov (okná, dvere a presklenie) má spolu 265,537 m2 .
Z toho: I. PP = 7,516 m2,, I. NP = 143,986 m2 a II. NP 114,035 m2 .
Teplo výmenná plocha obvodová plášťa je 548 m2 . Celková podlahová plocha 841,15 m2 .
Konštrukciu strechy prvej dilatačnej časti tvorila jednoplášťová strecha s atikou po
celom obvode strechy a so spádovaním k vnútro strešnej vpusti.
Pôvodné zloženie tvorila asfaltová hydroizolácia s posypom, lepenka, cementový
poter hr. 20 mm, škvarobetón v spáde hr. 100 – 250 mm, heraklit hr. 50 mm, lepenka, stropné
nosné dosky PZD hr. 200 mm a interiérová omietka.
Nad otvoreným prejazdom je podobné zloženie ale miesto asfaltovej hydroizolácie je
keramická dlažba a miesto škvarobetónu tepelná izolácia z tvrdeného polystyrénu hr. 50 mm.
Konštrukciu druhej dilatačnej časti tvorí plochá jednoplášťová strecha so strešnými atikami
a strešnou rímsou k dažďovému žľabu. Zloženie bolo ako pri prvej dilatačnej časti. Plocha
strechy je 455,06 m2.
Objekt Domu služieb bol a je napojený na verejný vodovod, plynovod, elektrické
rozvody NN a odklanalizovanie. Objekt mal objektovú nízkotlakovú plynovú teplovodnú
kotolňu s konvenčnými kotlami na výrobu tepla pre vykurovanie bez prípravy teplej vody. Tá
bola riešená decentralizovane – lokálne. Súčasťou objektu nebolo vzduchotechnické
zariadenie ani využívanie solárnej energie.
2.1.2. Ústredné vykurovanie objektu
V pôvodnej kotolni boli inštalované 2 kotle Viadrus s výkonom 2 x 42 kW v I. PP.
Vyrobené teplo bolo distribuované jedným tepelným druhom s oceľovými radiátormi.
Výroba tepla sa vyhodnocuje v závislosti na spotrebe zemného plynu (ZP). Jeho
priemerná spotreba pred rokmi realizácie rekonštrukcie bola 9 961,672 m2/rok. Plyn sa
nepoužíval pre ďalšie zariadenia v objekte. Na uvedených kotloch výroba tepla pre
vykurovanie bola 106 589,89 kWh.
V rámci posúdenia rekonštrukcie objektu sa nezisťoval spôsob účtovania nákladov za
spotrebu energie t. j. ako boli plnené povinnosti vlastníka budovy v zmysle jeho povinnosti zo
zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Potreba tepla na vykurovanie objektu je 93 113 kWh/rok.
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Nosičom energie na vykurovanie objektu domu služieb bola voda o teplotnom spáde
90/70 ° C. Obeh vody nútený čerpadlom.
2.2.

Ohrev teplej vody

Teplá úžitková voda pôvodne v objekte nebola k dispozícii. Každý nájomca ju riešil
po svojom v rámci svojich možností. Buď ju nemal alebo si inštaloval elektrický prietokový
ohrievač, t bolo možné aj preto, že každý nájomný priestor mal svoj elektromer a tak
pripravený ohrev vody znášal nájomca. Decentralizovaný ohrev teplej vody v prietokových
ohrievačoch bude potrebné odhadnúť napr. podľa výtokov a nájomcov.
Vzduchotechnické zariadenia

2.3.

V čase pred rekonštrukciou u majiteľa objektu nebolo evidované / nainštalované
žiadne vzduchotechnické zariadenie umožňujúce vetranie alebo chladenie objektu.
Elektroinštalácia

2.4.

V podkladových materiáloch neboli relevantné podklady o elektroinštalácii
pôvodného stavu. Spotreba elektrickej energie bola meraná u nájomných subjektov. Potreba
elektrickej energie je potrebná na osvetlenie a spotrebiče s napojením na zásuvkové obvody t.
j. 220 V.
Základne ukazovatele a parametre objektu pred rekonštrukciou

2.5.
-

Obostavaný objem
Celková podlahová plocha
Celková teplo-výmenná plocha
Plocha obvodového plášťa bez otvorových konštrukcií
Plocha otvorových konštrukcií
z toho okná
Podlaha nad terénom
Strop nad I. PP
Plocha strechy
Súčiniteľ prechodu tepla
Súčiniteľ prechodu tepla okien
Priemerný súčiniteľ prechodu tepla
Merná tepelná strata prechodom
Merná tepelná strata vetraním
Priemerná spotreba zemného plynu za obdobie 2013 – 2018
Spaľovacie objemové teplo
Účinnosť vykurovacieho systému
Tepelné zisky
Merná potreba tepla na vykurovanie
Priemerná spotreba elektrickej energie
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2 917 m3
841,5 m2
1 727 m2
548 m2
258 m2
222,71 m2
226,05 m2
160,04 m2
455,06 m2
0,78 W/m2K
2,9 W/m2K
0,86 W/m2K
1 692,73 W/K
462 W/K
9 961,67 m3/rok
106 589,89 kWh/m3
0,89
29 735 kW
84,76 kWh/m2rok
3 936,60 kWh/m2rok

3. Preverovanie rozsahu a kvality vykonanej realizácie rekonštrukcie
V roku 2017 Mesto Nováky vyhlásilo verejnú súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky
s názvom „Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Domu služieb v meste Nováky“ formou
poskytnutia garantovanej energetickej služby. Súťažné podklady boli obsiahle a náročné.
Okrem rozsahu rekonštrukcie, ktorý je uvedený v bode 1. tohto posudzovania, je v nich
charakteristika spotreby objektu pre výpočet garantovaných úspor, kvalitatívne požiadavky na
stavebné a technologické úpravy a taktiež predpokladané investičné náklady vo výške
170 356,25 Euro bez DPH.
Úspešným uchádzačom bola VSE a. s. Košice, ktorá garantovanú energetickú službu mala
vykonať v troch etapách :
- Etapa
I. - obdobie príprav, v ktorej sa zabezpečí hlavne potrebná projektová
dokumentácia k stavebnému konaniu a organizačná príprava rekonštrukcie
-

Etapa II. – uskutočnia sa stavebné práce a inštalácie vrátane dodávok v zmysle rozsahu
rekonštrukcie

-

Etapa III. – obdobie poskytnutie služby riadenia a prevádzkovania tak, aby boli
dosiahnuté garantované služby.

Z poskytnutých podkladov vychádza, že projekt je zabezpečený bez obdobia Etapy III.

3.1.

Rozsah poskytnutej rekonštrukcie

3.1.1. Zateplenie obvodového plášťa
Zateplenie je zrealizované kontaktným certifikovaným fasádnym zatepľovacím
systémom BASF Multite Therm M na báze minerálnych vlákien a v prípade na báze
extrudovaného polystyrénu XPS. Hrúbka izolantu zrna 160 mm. Silikónová omietka hrúbky
zrna 1,5 mm. Pri obhliadke neboli zistené závady.
3.1.2. Zateplenie strešného plášťa
Zrealizované z dosák polystyrénu
z hydroizolačnej vrstvy Fatrafol 810 S.

v hrúbke

200

mm

s konečnou

úpravou

3.1.3. Zateplenie spodnej hrany stropu v mieste exteriéru
Zrealizované minerálnym izolantom hrúbky 150 mm resp. 250 mm. Zateplené sú aj
prečnievajúce železobetónové prievlaky.
3.1.4. Výmena výplní pôvodných otvorov
Vymenené sú všetky pôvodné okná, dvere a zasklené steny v obvodovom plášti za
nové plastové s izolačným trojsklom. Kvalitu vykonaných prác je možné akceptovať.
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3.1.5. Modernizácia vykurovacieho systému
Zrealizovaný nový zdroj tepla, rozvod vykurovacej látky, vykurovacie telesá –
radiátory s ventilmi, ktoré sú ovládané elektronickými hlavicami. Obeh vykurovacej vody
s teplotným spádom 70/50 C° zabezpečuje obehové čerpadlo Magna 1. Umiestnenie zdroja je
v novom priestore I. PP.
3.1.6. Vyhodnotenie novej vzduchotechniky
Nová vzduchotechnika rozširuje technické možnosti v objekte o nútené prevetranie
budovy a je realizované pre nájomné jednotky. Systém je centrálny z rekuperačnej jednotky,
ktorá je umiestnená v miestnosti bývalej kotolne. Jej ventilátory majú frekvenčný menič čo
umožňuje reguláciu prietoku vzduchu. Využívanie núteného vetrania je pre 12 nájomných
jednotiek ako doplnkové, nie je určené na chladenie ani vykurovanie. Preverenie splnenia
možnosti regulácie každého nájomného priestoru separátne pri obhliadke objektu nadradeným
systémom regulácie nebolo zrealizované, pretože neboli na regulačných klapkách
servopohony. To znamená VZT rozvod nie je skompletovaný a preto aj protokol o odovzdaní
zariadenia investor nepodpísal. K dispozícii je protokol o funkčnej skúške a zaregulovaní
VZT zariadenia, v ktorom sú uvedené vzduchové výkony pre nájomné jednotky. Riadenie
VZT je navrhnuté cez sledovanie CO2 v nájomných priestoroch.
3.1.7. Rekonštrukcia bleskozvodu
Po realizácii zateplenia bol zrealizovaný systém ochrany pred bleskom. Objekt je
zaradený do triedy LPS II.
3.1.8. Fotovoltický systém
Je fyzicky nainštalovaný, sú k nemu dodané certifikáty, návod na obsluhu. Nie je
určený na distribúciu elektrickej energie na „predaj“ len na vlastnú spotrebu. Fotovoltické
panely sú umiestnené na streche. Trojfázový striedač 3 x 400 V do 10 kW sa zapína
automaticky ráno a vypína večer. Fotovoltický systém ako podporný zdroj elektriny nie je
prevádzkove zmonitorovaný.
3.1.9. Súvisiace práce
Pri realizácii rekonštrukcie vznikli od projektovej dokumentácie určité odchýlky, ktoré
sa na stavbe vyriešili.
Nebola k dispozícii projektová dokumentácia komplexného systému merania
a regulácie podľa ktorej by sa dalo posúdiť rozšírenie elektroinštalácie na napájanie
meracích a riadiacich prvkov, inteligentnú prevádzku každej miestnosti samostatne,
realizovanie monitoringu.
V tomto smere požiadavky na rozsah rekonštrukcie je hodnotený ako
nedokončený, nenaplnil sa zámer garantovanej energetickej služby na zvýšenie
energetickej efektívnosti.
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4.

Vypracovanie databázy údajov, ktoré zodpovedajú stavu objektu po vykonanej
rekonštrukcii

4.1.

Stavebná časť

Geometrické údaje sa na objekte prakticky nezmenili ale zlepšila sa tepelná ochrana
budovy čo dokumentujú hodnoty súčiniteľov prestupu tepla „U“:
- Ui obvodového plášťa a spodnej hrany stropu
0,19
- Ui otvorových konštrukcií
0,82
- Ui strechy
0,16
- Um priemerný
0,37
Znížili sa merné tepelné straty prechodom a vetraním, čo ovplyvnili aj hodnotu tepelných
ziskov:
- Merná tepelná strata prechodom
642,36 W/K
- Merná tepelná strata vetraním
361,76 W/K
- Tepelné zisky
25 234,4 kWh/a
4.2.

Vykurovanie
31,9 kWh/m2a
0,98

Merná potreba tepla na vykurovanie
Účinnosť vykurovacej sústavy

-

Potreba tepla sa znížila namontovaním kondenzačných kotlov, prechodom na
nízkoteplotný systém vybavený systémom regulácie a regulačných prvkov Viessmann.
4.3.

Ohrev teplej vody

Zostáva decentralizovaný ohrev teplej vody v mieste spotreby cez prietokové el.
ohrievače. Potrebný ohrev bude ovplyvňovaný obsadenosťou a činnosťou nájomníkov
v objekte.
4.4.

Vzduchotechnické zariadenie

Vzduchotechnické zariadenie má zabezpečiť kvalitu vzduchu v priestoroch
nájomných jednotiek sledovaním CO2 . Okrem ohrevu vzduchu pri rekuperácii cez teplovodný
výmenník tepla má vo svojom rozvode filtre a tlmiče hluku. Rekuperačná jednotka dohrev
vzduchu sleduje a riadi. Potreba elektrickej energie je 13,54 kWh/m3a. Teplovodný výmenník
na dohrev má 8,5 kW.
Zatiaľ nie sú k dispozícii údaje z prevádzky.
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4.5.

Elektroinštalácia

Elektroinštalácia je ovplyvňovaná užívateľmi objektu. Merná ročná potreba pre
inštalované svietidlá s príkonom 7,732 kW je 29,72 kWh/m3. Prietokové ohrievače teplej
vody nemajú zvláštne nároky na elektroinštaláciu v nájomných jednotkách.
4.6.

Ukazovatele a parametre po rekonštrukcii

Stavebné rozmery objektu sa prakticky nemenili. Obostavaný objekt sa zväčšil
o hrúbku tepelnej izolácie ale podlahová plocha sa nemenila. Mierne sa zmenšila plocha
otvorových konštrukcií ale celková teplovýmenná plocha zostala. Ďalšie ukazovatele majú iné
hodnoty:
- Súčiniteľ prechodu tepla obvodového plášťa
0,19 W/m2K
- Súčiniteľ prechodu tepla okien
0,82 W/m2K
- Priemerný súčiniteľ prechodu tepla
0,37 W/m2K
- Merná tepelná strata prechodom
642,36 W/K
- Merná tepelná strata vetraním
361,76 W/K
- Ročná vypočítaná potreba zemného plynu
1
- Spaľovacie objemové teplo
5 512 m3/rok
- Účinnosť vykurovacieho systému
0,98
- Tepelné zisky
25 234,5 kW
- Merná potreba tepla na vykurovanie
31,9 kWh/m2rok
5. Vyhodnotenie prínosov rekonštrukcie pre majiteľa objektu
Formou garantovanej energetickej služby Mesto
zrekonštruovanú majetkove zhodnotenú budovu, ktorá má:

Nováky

má

k dispozícii

- zlepšené tepelnoizolačné vlastnosti objektu
- účinnejšiu vykurovaciu sústavu v objekte
- vzduchotechnické zariadenie pre zabezpečovanie prevetrávania každej nájomnej jednotky
s cieľom dodržiavať hygienickú normu
- fotovoltickú elektráreň na výrobu elektrickej energie určenej na vlastnú spotrebu.
Uvedené zariadenie a práce je možné pre majiteľa objektu považovať za prínos vrátane
financovania realizácie rekonštrukcie.
Jej nákladová stránka, odhadnutá na porovnanie pomocou investičných ukazovateľov zo
zrealizovaných stavieb je nasledovná:
- stavebné práce zlepšujúce tepelnoizolačné vlastnosti
122 245,50 Euro
- vykurovanie
33 412,60 Euro
- vzduchotechnické zariadenie
31 200,00 Euro
- fotovoltická elektráreň
14 800,00 Euro
Spolu

201 658,10 Euro
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Za prínos je možné považovať aj financovanie realizácie, ktoré zabezpečil
poskytovateľ garantovanej energetickej služby spoločnosť VSE, a. s., a ktorý návratnosť
prostriedkov má zabezpečiť z dosahovaných úspor.
V podkladoch resp. v zmluve medzi poskytovateľom služby a prijímateľom je
uvedené, že tieto sa budú vypočítavať zo spotreby zemného plynu a zo spotreby
elektrickej energie.
Plyn sa spotrebúva len na výrobu tepla pre vykurovanie a ohrev vzduchu VZT
zariadení. Jeho ročná úspora pre vyhodnotenie oproti priemernej spotrebe pred
rekonštrukciou (9 961,67 m3/rok) a po rekonštrukcii (5 512 m3/rok) vychádza na
4 449,67 m3/rok.
Elektrická energia okrem osvetlenia a spotrebičov nájomníkov sa používa aj na
ohrev teplej úžitkovej vody. V takomto rozsahu odberov elektrickej energie nie je
možné akceptovať hodnotu spotreby elektrickej energie, ktorá je uvedená v bode 4 tohto
posúdenia z tabuľky zo súťažných podkladov. Úspory na nákupe elektrickej energie
vyplývajúce z inštalácie fotovoltického systému bez určitého prevádzkového obdobia nie
je korektné uvádzať.
Tak ako pri vykurovaní, sú dôležité tzv. „denostupne“, tak aj pri výrobe elektrickej
energie zo slnečnej energie je dôležitá doba slnečného svitu.
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III. ZÁVER
Závery vyplývajúce z výsledkov hodnotenia
Rekonštrukcia objektu v posudzovanom rozsahu má význam nielen na zhodnotení
objektu ale aj v znížení jeho energetickej náročnosti, v možnosti zabezpečenia tepelnej
pohody a kvality vzduchu v jeho priestoroch.
Rozšírenie elektroinštalácii napájania meracích a riadiacich prvkov pre
inteligentnú prevádzku každej miestnosti samostatne, nájomníkom resp. jednotlivým
užívateľom zatiaľ neposkytuje vyhovujúci režim.
Jednotlivý užívatelia pre nastavovanie ovládania vykurovania a prevetrávania
každej miestnosti majú prístup cez internet na energetický dispečing bez možnosti
zasahovania do nastavenia.
Energetický dispečing nie je v budove Domu služieb a v ňom nie sú k dispozícii
pre užívateľa informácie zo zberu a vývoja spotreby energie.
V rámci Etapy III. , skúšobnej prevádzky inštalovaných zariadení je vzájomné
prepojenie možné prevádzkove doplniť a zlepšiť.
Vývoj využívania zemného plynu v lokalite, kde je útlm baníctva, je pri výrobe tepla
v kondenzačných kotloch a nízkoteplotnom nadimenzovaní vykurovacieho systému
pozitívom aj pre životné prostredie. Zemný plyn neprodukuje žiadne tuhé znečisťujúce látky
(TZL) ani SO2 a má z u nás používaných druhov palív najnižšie hodnoty NOx a CO.
Za prínos je možné považovať aj financovanie realizácie, ktoré zabezpečil
poskytovateľ garantovanej energetickej služby spoločnosť VSE, a. s., a ktorý návratnosť
prostriedkov má zabezpečiť z dosahovaných úspor. Tak ako je uvedené v bode 5.
Vyhodnotenie prínosov rekonštrukcie pre majiteľa objektu tohto znaleckého posudku.

Z posúdenia rekonštrukcie vyplýva, že projekt zabezpečenia zníženia
energetickej náročnosti objektu je potrebné cez garantovaciu energetickú službu
dotiahnuť do úspešného konca pre obidve zainteresované strany.
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Znalecký posudok vypracovali, môžu potvrdiť jeho správnosť a podať žiadané vysvetlenia v zmysle §
17 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a § 16 ods. 2 vyhlášky MS SR
č. 228/2018 Z. z. v platnom znení:

Ing. Ľuboslav Jánoš
doc. Ing. Ján Podhorský, PhD.
Ing. Dušan Terem
V Žiline dňa 23. 09. 2019

prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.
riaditeľ Ústavu súdneho inžinierstva ŽU v Žiline
štatutárny orgán
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IV. PRÍLOHY
Príloha č.1: Objednávka mesta Nováky
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudok / znalecký úkon bol vypracovaný znaleckým ústavom zapísaným v
zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky v odboroch
030000 Cestná doprava,
040000 Letecká doprava,
060000 Železničná doprava,
090000 Ekonómia a manažment,
100000 Elektrotechnika,
120000 Energetika,
270000 Písmoznalectvo,
370000 Stavebníctvo,
390000 Strojárstvo,
510000 Ekonomika a riadenie podnikov,
pod evidenčným číslom 900020.
Znalecký posudok je zapísaný v denníku pod číslom 152/2019.
Znalecký ústav si je vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.

prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.
riaditeľ Ústavu súdneho inžinierstva ŽU v Žiline
štatutárny orgán
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