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Ing..J'" Špea,CSc. Bajkaltká lo 9, 1180 Ol Prdov lo t. OSI 7743943, mob.0905445S36 
malec zodboro , po~ 
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• 
Zadávateľ : GALAJI1I.UIT, '" CO lo r. o. 

Medzipivoičná 202 
076 sl M.Iá Triia 
ZlISIÚPená 
Danielou IlodnMovou . konateľkou spoločnosti 

Objednávka I dohoda I zo dňa 29. IO. 2013 

ZNALECKÝ POSUDOK 
 '. 
číslo 22 12013 

vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty trvalých porastov I ovocných stromov I za 
účelom zisteni. JdInehO stavu • IIbovej hodnoty ovocného sadu ku dňu vyhotovenia 

znaleckého posudku 'podľ. výpisov z katastra ncJmuteľnostl na parc. č , registra C 
evidoVÍmých na katastrálnych mapách v kat. územl Mali TrU, Slov_kl Nov' M......V_ Tria • &~v v okr, TrebiJov 

-

Poče! strán : 59 
z 	toho 
Poče! strán prlloh : 41 
Poče! odovzdaných vyhOlOven! : 3 
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l. Úvodná časť 

L l . Úloha ..akII 

Staooviť viieobecnú bodnotu trvalýcb porastov - ovoených stromov podľa 
projektu výsadby intenzívnycb ovocnýcb výsadieb • zhodnotiť stupeň 

poškodenia, zdravotný stav, spôsob ošetrovania a produkčný poWlCiáI ovocného 
sadu jabloni realizovaného v rolru 1997 - 1998 • hrušiek vysadnýcb v roku 
1999 DB pozemlrueb podTa registra C parc. Č. 725(2, 725/4, 72S16, 725112, 725/38, 
72S114, 721/12, 72S116, 72S/40, 725/45,725/31, 725129, 725125, 72SI27, 721/6, 721/8, 72S120, 
725/22, 721/10, 72S118 v kat. územ! Mali Tria, parc.č . 758/1 , 71613, 71614 až 71619,716116 
v kat. územi _ Novt M_ parc. Č. 1l00!l6, 1100/27, 1l00!l8 v kat. Ú2e!IÚ 

Vd'IuI Tria a parc.č. 61412 v kat. územi (:.,.bov v okr. Trebišov . 

. I. 2. Ú~ poo.dIaI 

Zoalecký posudo!< bude podkladom pre potreby zisteni. celkovej trhovej , 
majetkovej hodnoty spoločnosti. 

L 3, Di_ vytiaclallh pos.dkD 

Dohoda DB vypn!COvanie znaleckého posudlru uzatvorená medzi 
zadávateľom. zhotoviteľom dňa 29. IO. 2013. 

., 
L 4. Di_.. ku ktori.... je l')'»",eonJlý maJeeký posudok 

Rozhodujúci je dátum konuzullácie s užívateľom • vlastnlkom trvalých 
pÓrastov - ovocný~h stromov DB uvedených pozemkoch, overenie evideočných 
• grafických podkladov dňa 28. IO. 2013 8 ich porovnanie v teréne v dňoch 
29.10. 2013 830.10. 2013, vdňoch 12.11.2013 .13.112013 827.11.2013. 

(, L 5. PodJdady pre l')'»raoonnle posudku 

1_ 5. 1. IlOdaM .............. : 
 -
• 	 Dohoda na vyhotovenie znaleckého posudku zo dňa 29. 10.2013 - pni. l 
• 	 Projekt stavby na výsadbu pWDebDnlch ovocných pralDeb v kalastIáInom 

územi Slovenské Nové Mesto, Malä Tma, Veľká Tma • Cerbov - v "",híve 
zadávateľ. 

• 	 Prehľadná situácia výsadby trvalých porastov - ovocných stromov v J. II . a 
!ll. etape - pni. 4 

L S. 2. o-....i _Ol 
• 	 Výsledky šetrenia evidenčných podIdadov a ich · porovnanie na tvári miesta, 

obhliadka ovocných stromov v dňoch 29. až 30. 10. 2013, v dňoch 
12. 	až 13. ll. 2013 • 27. ll. 2013. 
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• 	 Výpisy Z katastra nehnuteľnosti - parcely registra C evidované na katastrálnej 
mape vytvorené cez katastrálny portál dňa 29. a 30. ll. 2013 • aktuálnym 
stavom k 28. 1 \. 2013 - príl. 2 

• 	 1nfonnatIvna kópia z katastrálnej DlApy vytvorená cez katastrálny portál 
dňa 12. 12. 2013 s identifikáciou parciel v katastrálnom územi Slovenské 
Nové Mesto, Malá Tma, Vel'ká Trňa a Cemov - priL 3 

• 	 Snimok z DlApy začlenenia predmetných pozemkov do bon1tovaných pôdno
ekologických jednotiek v mierke I : 10000 • vyznačenlm oceňovaných časti 

• trvalými porastami v kalasttálnom územi Slovenské Nové Mesto, Malá 
Tma, VeI'ká Trňa a Cemov - priL S 

• 	 Jednotková východisková hodnota trvalých porastov - ovocných stromov 
podľa vyhWky MS SR Č. 60512008 Z. z. - príl. 6 

• 	 Ortofotolllllp8 predmetného územi. s vyznačením lokality oceňovaných 
trvalých porastov / ovocných stromov / - príl. 7 

• 	 Údaje zo záverečnej správy komplexného prieskumu pôd za katastrálne 
územie Slovenské Nové Mesto, Malá Tma, Vel'ká Tdia a Cemov. 

O • Fotodokumentácia· príl. 8 

I. 6. Pooditi pri.... • ....ovi predpisy 

• 	 Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanoven! všeobecnej hodnoty majetku 
• 	 Vyhlálka MS SR č. 605/2008 Z.z., ktorou sa men! vyhláška MS SR či•. 492/ 

2004 Z.z. o stanoveni všeobecnej hodnoty majetku • jednotkoval východisková 
hodnota porastov / ovocoých stromov / tab. č. I k vyblálke hodnota ovocných 
stromov podľ. veku rodivosti v zoen! Deskornlch predpisov. 

• 	 Vyhláška MS SR č. 254 / 2010 Z. z., ktorou sa men! vyhláška MS SR č.492/2004 
Z. z. O stanoven! všeobecnej hodnoty majetku zncnl neskornlch predpisov . 
. 

L 1. 	balilo použité privne predpisy a odbomi pramene 

• 	 Zákon č. 382/2004 Z.z. o zoalcoch, tlmočníkoch • prekladateľoch a o 
zmene a doplnenl niektorých zákonov v zncnl neskoriích predpisov " 

• 	 Vybláäka MS SR č. 490/2004 Z.z, ktorou sa vykonaIva zák. Č, 382 / 2004 Z.z. 
o zoalcoch, tImočnfkoch a prekIadateľoch v zncnl neskoriích predpisov 

• 	 Za\kon Č. 465 / 2008 Z.z., ktorým sa menia a doplňajú zákony v pôsobnosti 
MF SR v súvislosti so zavedeolm meny euro v SR. 

o 	 Vyhlálka MS SR č. 33 / 2009 Z.z., ktorou sa men! vyhlaläka MS SR č. 
49012004 Z.z., ktorou sa vykonaIva zákon č. 38212004 Z.z. o zoalcoch, 
tlmočnikocb a prekIadateľoch • o zmene • doplnen! niektorých zákonov v 
znen! neskornlch predpisov 

• 	 Všeobecná raStliDná výroba, K. Kováč • kol. SPÚ Nitra, 2003 
• 	 Reálny produkčný potenciál typologicko-produkčoých kategórii vo vzťahu 

k pr!slušným plodinám 
• 	 Hodnotenie produkčného potenciálu poľnohospodárskych pôd • pôdno

ekologických regiónov Slovenska VUPOP Bratislava, 2002 
• 	 Potenciálne úrody plodín podľ. pôdno-ekologických regiónov 
• 	 Komplexná agrotechnika zahus1ených výsadieb jabloni v pestovateľskom tvare 

štíblých vretien. dôrazom na zvýšenie kvality ovocia P. latka, FRUKTOP, Malá 
Tma, 1999. 
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ll. Posudok 

A. Analytiekíl &ať 

fi. l. Obhliadka ovOClléllo udu • klftDie kvalitatívDycb .lutDosti 
• 

Obhliadku tIvalých poI1L'!lov oa tvari miesia • jabloni vysadených v D. 
etape v rolru 1998 som vylrunal v dňoch 29. IO. 2013 a 30. IO 2013 a jabloni 
vysadených v I. etape v dňoch 12. II. 2013 a 13. II. 2013 a hru!iek dňa 
27. 11. 2013. pri obliadke som pozornosť sústredil na posúdeoie stupňa 

ponodenia JlOIlISIU chýbajúcich stromov v jednotlivých I1ldocb, na zdravotný stav, 
spôsob ošetrovania, kondičný stav ana kvalitu a sadovnlclru hodnotu ovocných 
stromov. 

Po konzultácii s vlastníkom a užívateľom ovocných stromovaz 
v1astných po7Ntkov som zistil, že ide o zmi~ý ovocný sad, v kwrom je 
vysadených 14. odrod s prevažným zastúpenfm zimných odrod 73,33 %, z 
toho 16,66 % sú skoré zimné odrody. Pndiel zastúpených jesenných odrod je 
24,45 % a letných len 2;1.2 %. 

V I. ela"" boli vysadené zimné. odrody Jonagold, Idared, Golden 
Delicious, skorá zimná odroda Gala a jesenná odroda ŠSmpion. 

V fi. ela"" zimné odrody Meindie, Vanda a Rosana, skoré zimné odrody 
Rubinola, Topas, Anglod, jesenné odrody $elena, prima a letná odroda Júlia. 

Ide o odrody so slabým až stredne silným I1L'!Iom, ktoré sú vypestované v 
tvare štlhIe vreteno na slabo rastúcich podpnlkoch. pre 'hvedené odrody je 
charakteristická dobrá, stredne vysoká a pravidelná rodivosť a až na tri odrody, 
I\i dobnl odnlnosť proti chrastavitosti . Všetky odrody sú vhodné do tejto teplej, 
nížinnej klimatickej oblasti. Jednotlivé plody sa vyznačujú dobrými až veľmi 
dql\rými chuťovými vlastnosťami. 

pri I!ctrení términu výsadby porastov som zistil, že ide o 14 až 16 ročné 

-

stromy s poldesom rodivosti po 12-1Om rolru od vysadeoia. Setrcnie trvalých 
porastov - jabloní a hrušiek som vykonal podľa jednotlivých blokov a etáp 
výsadby. " 

Obhliadlca bola zameraná najmA na : 
Straty stromov v dôsledku nedosadenia voľných plôch 
Úhyn v dôsledku chorob a ponodenia stromov 
Spôsob ošetrovania, nl\imli pravidelný rez ovocných stromov 
Kondičný stav a sadovnlcku hodootu trvalých poI1L'!lov 

V danom pripade ide o kategóriu ovocných stromov s dobre a 
priemerne vyvinutými korunami stromov, v plnej rodivosti, ktoré poskytujú 
primeranú úrodu ovocia. Odrody odolné proti chnlstavitosti nevyžadovali sústavnú 
chemickú ochranu proti tejto chorobe. 

fi. 2. AllaIýza poIoky _kov • trvalými ponstami. 

Záujmové územie po stránke geomorfologickej je súčasťou južných 
svahov Zemplínskych vrchov, ktoré patri do Tokajskej vinohmdnlckej oblasti. 

predmetné pozemky s trvalými porastami jabloni sa nacbádnjú cca 300 
až 1600 m juho<ápadne od obce Malá Trňa a pozemky s vysadenými hmškami 
sa nachádzajú cca 350 m severne od štátnej cesty spájajúcej obec Malú Tmu 
Slovenským Novým Mestom a Če.rhovom. 

so 
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Pozemky s trvalými pol1lS!ami jabloni sa rozprestierajú na rovine a 
zvlnenom teréne o svabovitosti l' - 5' s miernym sklooom Dll severozápad a 
juhovýchod v nadmorskej výfte 107 - 128 m. Pozemky s pol1lS!ami hlušiek sa 
rozp.""tierajú na rovine až miernom svahu o svahovitosti 3' - 7' s juhczápodnou 
expoziciou, v nadmorskej výške 117 - 133 m. 

Podľ. agroklimatického flenenia SR pozemky s trvalými poIllStami sú 
7JlČlcnené do teplého, veľmi suchého, nlžinného, kontinenláJneho klimatického 
regiónu. Pozemky sú PrISiUPné zo št cesty • jednotlivt bloky z 8 m širokej 
spevnenej stIedovej cesty vo vnútri areálu sadu • ze siete 6 m širokých 
manipulačných nespevnených ciest a bočných úvnIti. 

Celý areál ovocoého sadu je ohradený dreveoými kolmi a dr6teoým 
pletivom. 

n. 3. AUI$U oyutiv..... pozemkov • trvalými po....tami. 

Podľ. výpisov z evideocie kataStIa registIa C evidovaných na kalastrálnej 
mape jednotlivt pozemky SÚ evidované ako ovocné sady. Slcutočný stav užlvania 
ovocného sadu je v SÚIBde s evidovaoým. 

Oceňovaná výmera ovocného sadu oa výmere 216,5483 ha sa uživ. oa 
základe zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou Galafrui~ & CO s.r.o. Malá 
Tma a Sloveoakým pozemkovým fondom BIlIIi.lava ako .y so súkromnými 
vlastníkmi pozemkov. 

n. 4. Stnla., agJ<>DO.aickO - pôdozaaJecli tbanIdUiS1ika • 
úze";' a pozeIIlkov • trvalými po....tami 

Na geologickej stavbe záujmového územia sa podieľali štvrtohorné útvary 
pleistocén a holocén. V pleistocéne na sprdových polcryvoch a polyaénoych 
hlibách sa vyvinuli Hnedoume pseudoglejové, Pseadogleje typické a Ceruice 
glejoy~ . 

Hnedozeme pseudog1ejové • pseudog1eje typické sa vyvinuli oa 
nekBrbonátových pôdotvomých substrátoch v podmieokach premyvného vodného 
režimu so znlbou priepustnosťou pre vodu a černice g1ejové na aluviátlych 
sedimentoch v podmienkacb výpamého vodoého režimu v teplej!ej oblasti. 

Dominantným pôdotvorným procesom u fem/c g1ejových je hromadenie a 
premena organických látok pri periodickom ovplyvňovaní pôdnou viahou • 
hladinou podn:nmej vody. 

Pôdny profil týchto pôd je stredne hlhoký, so stredne h1hokou omicou, 
ktorý siaha do hlbky 0,25 - 0,30 m. 

Z hľadiska zmitostného zloženia sú to pôdy stredne ťažké až ťažké, 
hlinité až Uovjtohlinité v omici s droboo-hrodkovitou až hrodkovitou štruktúrou, 
kyprou až drobivou, u fem/c v substráte s ufahlou až súdržnou konzistenciou 
so stredným sklonom k hrodovitosti. 

V dôsledku ogiejeni. vodopriepustnosť pre vodu je ZDlŽená. Ornica je 
micme. u fem/c stredne humózoa a podomičie siah0 hum6zne. Sorpčný koloidný 
komplex u týchto pôd je slabo nasýtený, u fem/c nasýtený. 

Humusový horizont je stredne hlboký, SJl'1lvidl. totožný s omiCOtL Omifná 
vrstva pôdy je slabo až mierne hum6zna, v podomiči siah0 hum6zna. Sorpčný 
koloidoý komplex týchto pôd je slabo nasýtený a sorpčná kapacita je v omici 
niž!ia StIedná, až vyš&a stredná 
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pri bonitácii poTnohospodárslrebo pôdneho fondu boli pozemky s trvalými 
porastami zatriedené do bonitovaných pôdno-d<ologických jednotiek 0350002, 
0357002, 0357212, 0311002 a 0326002.7 

Z hľadiska produkčného poteneiálu predmetnl! pozemky moŽIlO zatriediť 
do typologicko-produkčných kategórii 02, 04 a 05 s bodovou hodnotou 57 až 
90, čo zodpovedá vysoko produkčným až stredne produkčným orným pôdam. 

• 
fi. S, AUIÝZa sú&saate .tavu trvalých porutov. 

Podľa projektu na výsadbu intenzívnych ovocných výsadieb sa v roku 
1997 začalo s výsadbou jablooJ systémom striedania odrôd tak, aby boli 
~čo "'!ioptimálnejšie opeTovacie podmienky. 

Výsadbe jablooJ bola realizovaná v I. a II. etape a bru!ky v m. etape 
prác na výmere 216,5483 ha, spôsobom drotenkového vMcnia tak, aby bola 
zabezpečená stabilita stromov a ohýbanie výhonov do vodorovnej polohy a tým 
sa podporila diferenciácia !<vetných pukov. 
. Setrenie polllStOv jablooJ a hrušiek bolo vykonané podľa jednotlivých 
blokov, p<lČ!tanim po!kodených a nepo!kodených stromov v jednotlivých 
radoch. pri tomto !eIrenI sa zistil percentuáloy výpad stromov nedosadených a 
po!kodeoých vplyvom cborôb. Odrody menej odolné proti chrastavitosti v čase 
!etrenia už boli vyschnuté. Voľné miesta a velký výpad stromov v radoch je 
potrebné dosadiť tak, aby pornsty boli plne zapojené. 

V l. etape výsadby u blokov IA až IJ sa výpad stromov pohybuje od 
5,95 do 20,12 % a v II. etape u blokov II.A až II.H od 9,38 do 17,80 'Yo. 

Odrody jablooJ so slabým a stredným IlIStOm I'najú nedostatočne 
, vyvinutú kONjlu stromov, čo navodzuje dojem oekopletnosti a nízkej koodlcie 

porastov. Na druhej SInIne u blokov IA, LB, . I.C, IH, IIA, II.B, n.H a 
n .G sú pornsty plne zapojené, kopletné v do~ koodlcii a s dobrou 
näs/ldou I<vetných pukov. 

U niektorých' polllStOv nebol urobený udržiavaci rez najmll presvetlenie 
korún a odstránenie kolmých výhookov . Z agrotechnických prác lokálne nebola 
dokonC!ená kosba trávneho porastu medzi radmi. 

V posledných dvoch rokoch sa ro strany užívoleTa v dôsledku nedostoJllru 
finančných prostriedkov oa niektorých plochách nevykonali vktky agrotechnické, 
výživárske a ocbraoárské zásahy, najmll odstraňovanie vyrodeného ohrastu a 
kolmo rastúcich výhonov, čo mA za následek zahusťovanie korún stromoV:

Po vykoDalli týcluo prác v jano. obdob! 1014.ú reálDe 
predpoklady dooiUautia dobrej úrody • kvalituého OVoc:iL Svod~ o tom aj 
bobatá ni,"da kvetDých pllkov na vietkých rodiacieh stromoch. 

B. Návrhová i!asf 

ID. Výpolet vieobeenej hodnoty trvalýcb porastov 
lovoc:.ýeh stromov I 

m 1. Vymedzenie výmery pozemkov • milými porutami 

pri stanoveoJ výmery pozemkov s trvalými porastami som vychádzal z výpisov 
katastra nehnuteľnosti registra C pamiel evidovaných na katastrálnej mape 
vytvorených cez katastrálny ponál dňa 29. II. 203 a 30. II. 213 s aktuálnym 
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stavom k 28. ll. 2013 s prihliadnutim na register obnovenej evidencie pozemkov 
vybotovený pre katastrálne území Malá Tma, Ve1'kA TIňa a Slovenské Nové 
Mhto • Cerbov. 

N. základe uvedených 
nac1uId7JJjúce sa oa pozemkoeh 

podkladov pr
uvedených 

ed
v 

metom 
tab. l . . 

oeenenia sú trvalé porasty 

Jablone L ...... výsadby o 

Tab l 

Por. 
!Is. ..... 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Spolu 

Etapa poz. pan:. Vt-n Dn. 
vjadby lo POdI'a ,........ ..... Za&aeoio Bod. Typ.

Rol< lúltutrilne• 1qiItr. 
podl'a POdI'a -by ""'_0 Hd&. ...... ....k

!!Io _de C,KN do ..... kal 
bloka C·KN ..-. BPEJ 

!ol 

LA 715IJ. 100808 Ov.sad 1997 o"..., 90 ol MalA Tma 

LB 1lSI<.72516 171250 0351001 ., 
'" '0' '0' 0326002 OO 02 '0' 

I.C 72S1ll.725IJI 79333 'o' 'o' 0351002 ., 
'" 'o' 

LO 72S1I< 92743 ' 0 ' o Ol''''' ., 
'" ',' 

LE 721112.725116 81726 0350002 73 04 
725140,7l5I4S 'o' 'o' 

0357"'" ., 
'" 

'o' 

l. F 125m 9'm8 0357002 62 o, 
'o' '0' 03l6OO2 OO 0 2 ' o ' 

I. G = 100273 Ol""'" " oo 
' o ' ' o ' 0326002 oo ol ' o ' 

LH = .715/27 120230 0350002 73 04 
'o' 'o' OlI,.., " OO 'o' 

7l116.72:lJI 03lOOO2 n 04Ll 715/20.7l5!12 154412 ' o' 'o' .,,""" " 0' -,," 

LI nlllo,72Sfll 104161 ' o ' 'o' 03lOOO2 73 04 'o' 

H~ 

Jablone ll. "'pa výudby 

" 
l U.A 7SAll,716ll 14633 l Ov.sad 1998 03lOOO2 73 04 SloVC'DSké 

0357002 62 oo Nové MI!sto 

2 II.B 71614 53547 'o' ' o' OJS0002 73 04 - ' o' 

3 II. C 71IYS 61179 ' o' 'o' 03'0002 73 04 ' o ' 

4 U.O 71616 58927 '.' 'o' 0JS000l 11 04 ' o' 

S n.E niM 14nJl 03lOOO2 11 04 
'o' ' o' 0311002 73 04 ',,' 

6 n.F 71. lJ7427 0350002 73 04'.' ' o' 0311002 73 04 'o' 

7 IL G 71611 126923 03S0002 73 04 
'o' ' o' 0311002 11 04 'o' 

S D.H 710n 126175 0350002 11 04 
' o' 'o' 0311002 73 04 'o' 

Spolu - ' o' 'o' 

Ja_ 1947670Ccu.... 
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IIru!ky ID. etapa ojudby 

Etapa poz. PO'" V,.... Druh • 
Por. .,..by lo POdl'II - poz. 

Rok 
Zalle_ Bod. Typ. Kat:utrilne

I!ts. • podľa podl'a ytaadby -"" kodL pn>d. "'mle 
poz. & 1..-;. C-KN do poz. kat 

bio'" leptr. ........ B~EJ 
C-KN JOl 

l DI. A """" 83103 Ov.sad 1999 OJS1'212 s7 OS Vel'ká Tma0357002 62 OS 

2 m.A 1100121 46241 -. '. 0057002 62 OS -.' 
3 m.A 1l00m SOS79 -. -. QJS7002 62 OS '.
4 DI. A '14" 37890 -. -. OJsnl2 s7 os Cerl>ov 

Spola 217813 -. -.
HH 

Ce...... 
21654113 

ID. 2. Metodický postup výpočtu vieobecDoj hodnoly 
" trvaJýeh porastov I ovooný.b stromov I 

pri stanoveni vkobecnej hodnoty predmetnýeh ovoených stromov 
vycbádwn z druhového zastúpenia, zdzavotn6bo stavu, veku stromov, 
p<SIOvaltľskýcb \varov, dosahovaných výnosov, spôsobu ošetrovania, ich 
sadovnickej hodnoty • ekonomickej efektívnosti. 

V zmysle vyhlá§ky MS SR č. 254/2010 Z.z., bodu E 3. l. 3. • vyhltOky 
MS SR č. 60512008 Z.z.,prfl. 15 tab. 1., ktorou sa mení vyhláška MS SR č. 
49212004 Z.z. o stanoveni vleobecnej hodnoty majetku sa vleobecná hodnota 
ovoenýeh stromov na pozemku mimo zastavaného územia obce vypočít! podľ. 
uvedenej prflohy a vyhlá§ky MS SR č. 25412010 z.z. 

VSHpor = VHp . k.o / € / 

V danom prfpade ide o tento počet ovoených stromov po odpočltanl 
ehýbajúcich • jio!kodenýeh ovocných stromov : 
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S.bIoDe L eta... vfsadby Tab. 2 

p.,. ..... 
PIuo"ú SIPnO&i 

Po!ot m. sOuloloý 
Elo,. fo podl'1o .y.e.. >tmen Po!ot 

prepol.t Zlstnf polel 
Por. vts. podl'1o podľa ........ ..ry..... % one. Itl'otIlov 
ao. alII. -podľa cvld. stril po odpo!llaa' 

hlob bloka C.KN ,..,jo,,,,,...j .. bib 
katootra .......ov stril_ ...t ......... 
Spola" Spola ..

lII2 IIIl 

I I.A TJ5f2 144170 100808 3419 34466 5.91 31415 

2 LB ml<. 71516 102260 1712S0 3419 18150 6,69 ~ 

3 LC 12>It2,72SIlO 120710 79333 3419 27124 13,62 2JCO 

4 LD 72S1!' 134990 92743 3419 31709 17,31 W20 

l I. E 721112,72.YI.6 101730 87726 3419 29994 11,18 16461nsI4O,72Y4S 

6 I. F 725Il1 131910 mas 3419 33263 12,81 29002 

.7 LG 71.5/29 l!88!0 100273 3419 34283 13,28 29730 

8 LH rum,mm 60440 120230 3419 41107 12,28 -9 LI 72lJ6,72l11 
1188lO 154412 3419 52793 20,12 -42171=,= 

IO I. J 721110,725111 82550 104767 3419 31820 17,88 29415 

Spola: J116810 1108830 379109 13,07 329<36 

J.bIoae ll. etapa výúdby 

I ll. A 1S111 ,1161l 179020 146331 3419 50031 9,38 4<338 

2 n.B 716f4 90010 53547 3419 18308 10,60 16367 

3 n.c 71'" 92670 , 61179 3419 20917 16,89 1'7384 

4 U. D 71.,. . 83720 58927 3419 20147 16,73 16776 

5 n.E ml16 126080 147731 3419 50509 17,80 41S18 

6 n.F 716/9 117410 117427 3419 40148 14,72 34y& 

7 n . G 716/1 107510 126923 3419 43395 11,49 38409 

8 n.H 7Iton 97140 12677$ 3419 43344 16,50 -3619l 

Spol. : 193360 - 286m 14,IS l46lU 
J.blo_e 

1010380 1,.7670 - 13,54 S757S8Celko.. 

HraJkY m etap. výsadby 

1 ID. A "IUXV16 83103 2084 11319 13,01 1
2 OLA I 100m 46241 2084 9637 16,60 8037 

3 fiLA llOOl28 50179 2084 10140 9,47 9542 

4 llLA 61'" 37890 2084 7896 11,24 7009 

Spola: 11_ 117813 4S3!n 12,601 39654 

J+H 
2139478 1I6S483Celko. 711300 13,48 6!5412 
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Východisková hodnota oceňovaných ovocných stromov podľ. vyhl. MS SR č. 

60511008 Lz. pril. 15, tab. L je DaSledovná: 
J.b_ Letapa Tab. 3 

'Po&< 
UldodU B~ ZaiInJe b""'aie VtJIcd·,-.. CeIIy m. 

DnIa tlo. "\Vo, 
Vek .... -.. ccay str. 

po vob 
.... _.... po 

I. stn:w.. do vob pov_ ",...v 
oYoc. str. -.. IU. ....... odpo& do veb '"" '"""Old ,""tvostl .poI.

stri. '""iv. € € "'.1 € 
spolu €

ks € 

JabloIle LA U 16 32415 8,6304 279754,42 1,9916 64557,71 215196,71 

..,," LB U 16 54633 8,6304 471504,64 1,9916 108807,08 3452697,s<; 

-" LC ZJ( 16 23430 8,6304 202210,21 1,9916 %663,19 155547,08 

"" LD ll( 16 26220 8,6304 226289,09 1,9916 52219,75 174e69,34 

"" LE ZK 16 26461 8,6304 228369,01 1,9916 52699,73 17~,l8 

"." LF ZK 16 29002 8,6304 250298,86 1,9916 57760,38 1925)8,48 

. LG U 16 29730 8,6304 256581,79 1,9916 59210,21 197371,s2-"
-"" LH ZK 16 36059 8,6304 311203,59 1,9916 71815,11 239388,48 

-. L! zl< 16 42171 8,6304 . 363952,60 1,9916 83987,76 27996<,84 

"." LJ ZK 16 29415 8,6304 253863,22 1,9916 58582,91 1~280,31 

Spolu 329sl/i ::t84402'7.49 ~ 2187723,60 

J.bloa. U. etapa výsadby- D.A zll 15 45338 8,6304 391285,07 1,4937 67721,37 Jl3S6J,70 
. 

"." D.B ZK 15 16367 &,6304 141253,76 1,4937 24447,39 116806,J7 

..,, D.C ZK 15 17384 8,6304 150030,87 1,4937 25966,48 124064,39 

".' D.D zl< 15 16776. 8,6304 144783,59 1,4937 25058,31 IlmS,l8 

"." D.E zl( 15 41518 8,6304 358316,94 1,4937 62015,44 296301,so 

"." D.F ZK 15 34238 8,6304 295487,~3 1,4931 51141,30 244346,33 

"." D.G ZK 15 38409 8,6304 331485,03 1,4937 57371,52 274113,.51 

"." D.B ZK 15 36192 8,6304 312351,44 1,4937 54059,99 258291,45 

Spolu 246= 2U4994,33 3457781')0 I 757212,S3 
J._ 

S7S7S1 4969021,t12 1024OlS,69 3944936,13Celilo. 

IIr'aIky m etapa výsadby 

"." m.A ZK 14 15066 8,6304 130025,61 0,9958 1>002,72 IlS022,89 

"." m.A ZK 14 8037 8,6304 693452.52 0,9958 8003,25 61359,27 

"." m.A ZK 14 9542 8,6304 82351,28 0,9958 9501,92 72349,36 

.". m.A ZK 14 7009 8,6304 60490,47 0,9958 6979,56 53510,91 

Spol. 39654 342229,88 39487,45 302742,43 
J+B 

615412Celku. 531125"1,70 1863573,14 4247678,56 

Priemerná východisková hodnota jedného ovocného stromu podľa citovBn«i 
vyhlášky je: u jabloDI I. etapa 6,639 €o n. etapa 6,l1Sl € a u luu.!iek 7,634 €. 
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Trhov' kodDota ovocných stromov je spravidla vyššia ako určuje ÚradnA 

cena uvedená v tahul'ke Č. 1 v prilohe č. 15 vyhlášky. cena uvedená v tejto 
prilohe bola uverejnená ešte v miru 1991 vo výhlm<: MF SR č. 465/1991 z.z. 

To ZIUIIDeUá. že ÚradnA' cena za trvalé pomsty sa za 22 rokov vôbec 
nezmenila. 

Z tohoto dôvodu je nevyhnutné stanoviť trhovú hodnotu ovocných 
stromov tak, ako to stanovuje vahláška MS SR č. 6(lSI2008 Z, z. a vyhl~ Č. 
254120iO Z.z. O stanovení v!eobecnej hodnoty majetIru podľa už uvedeného 
vzťahu: 

VSHpor = VHp . kpo / € / 

kde 


VHp = jednotková východisková hodnota porastu 

~ = koeficient polohovej diferenciácie 


~ = 	 koeficient polohovej diferenciále, ktorý zohľadňuje, špecifiká, 
kvalitu. zdravotný stav ovocných stromov, stupeň ~odenía 
stromov, dosahované výnosy, .pôsob o!etrovania a 
aadovnlcku hodnotu stromov a stanovil som ho podľa vzťahu : 

~ = kko . kzs. !<sp . kdv. kso. ksh 
kde 
ili = koeficient kvality ovocných stromov - / tvÓ1: koruny, zapojenie / 

ru = koeficient zdravotného stavu stromov - / chrastavitost', m1ÍČllalli:a I 
o 

, !<sp = koeficent stupňa poškodenia stromov - / mech. pošk, chýbajúce stromy / 

kdv = koeficient dosahovaných výnosov - / odhad podľa doteraj§ej úrody a 
nasadenía kvetných pukov / 

kso = koeficient sposobu ošetrovania stromov - / rez ov. stromov, odstr. burin I 

ksh = koeficient aadovnlckej hodnoty sadu - I kondlcia, celkový dojem / ,. 

Koeficient polobovej diferenciácie ~ je podľ. filozofie vyhlášky MS 
SR Č. 492 / 2004 Z.z. súčin potenciálnych koeficientov vyjadrujúcich rozhottujúce 
faktory, ktoré majú vplyv na trhovú hodnotu ovocných stromov. 

Hodnoty potenciálnych koeficientov pre trvalé pomsty - ovocné stromy 
vyhláška MS SR č. 492 / 2004 Z.z. ani vy~ MS SR 25412010 neudáva. 
Preto pri ich stanovení vychádzam z kritéri!, ktoré uvádzam v predcbadzajúcej 
časti POSUdIrU. , 

ID- 3_ Výsledné koeficienty polobovej diferenciácie 

Výsledné koeficienty polohovej diferenciácie sú stanovené na základe 
vyšetreného stavu, zhodnotenia produkčuébo potenciálu ovocných stromov, • 
prihliadnutim na mimoprodukčué a environmentálne kritériá daného územia a 
možnosti budúceho využitia predmetnej lokality a u jednotlivých blokov sú 
nasledovné : 
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Tab 4 

KoelldCllty poloIlIovej d.lfere.diIc VfsJodllf 
(iW. Člslo 

DrU koefideat 

&. - ov. str. 
kdv kM> lúh polob."J 

~ ..... las kap diferelldide 
vek ttr. 

::...->qoa výsadby .JabIHe I'-r. 

, LA 120 1,20 1,25 1,20 1,25 1,25 3,3750... 
2 tB '-' 1,25 1,20 1,20 1,20 1,20 1,25 3,2400 

3 LC ._. 1,20 1,20 1,20 1,15 1,20 1,20 2,86IS 

4 LD 
._. 1,20 1,20 1,15 1,20 l , tS 1,20 2,7423 

5 tE 1,15 1,15 1,15 1,20 1,10 1,20 2,4091._. 
6 1. F ._. 1,10 1,20 1,15 1,15 1,10 1,20 2,3043 

7 LG ._. 1,15 1,20 1,15 1,15 1,10 1,20 2,4098 

8 • LH 
._. 1,15 1,20 1,20 1,10 0,90 1,20 1,%73 

9 LI 
._. 1,20 1,20 1,10 PO 0,90 1,25 1,%02 

,"O I.1 ._. 1,25 1,15 1,15 1,1.5 0,90 \,15 1,9fi16ll!_ výsadby Jo_I5.., 

I n.A ._. 1,20 \,10 1,10 1,20 1,20 1,30 2,7181 

2 n.B ._. 1,10 1,00 1,10 1,15 1,10 1,20 ':,8368 

l n.c ._. \,2<) \,\a \,\0 \,\5 l .lO \,10 2,lO41 

• n. D '-' 1,10 1,20 1,\0 1,10 1,00 1,20 1,9166 

5 n.E '-' 1,20 1,00 1,10 1,20 0,90 1,10 1,5682 

6 n . F , '-' 1,10 1,00 1,10 1,15 1,10 1,10 1,6837 

1 n. G '-' 1,10 1,20 1,10 1,15 0,90 1,10 1,6531 

8 n.H ._. 
1,10 1,20 1,10 1,10 0,90 1,10 I,58U 

ro"'po výsadby B.noIIIJ< 101.•• 

I ul. A '_. 1,30 1,20 1,10 1,20 1,,10 1,10 2,4916 

2 ul. A '-' 1,30 1,20 1,00 1,30 1,10 1,20 2,6770 

3 ID. A ._. 
1,20 1,\0 1,00 1,30 1,10 1,20 2,26S1 

4 ul. A ._' 1,20 1.10 1,00 1,20 1,00 1,10 1,142' 

m 4. 	Jednotková vleobecná bodnota oceňov8aýcb ovocných 
stromov 

Jednotkovú v§eobccnú hodnotu oceňovaných ovocných stromov som 
vypočftal podľ. vzťohu : 

• VŠHpor = VHp x kp!> I €I 
kde : 

VHp 	 = je jednotková východisková hodnota trvBIých porastov 

k PD = výsledný koeficient polohovej ·diferenciácie 


• je naslednvná: 

F 
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i 
l, 
!, 

I'riUL -Por. D"" po&t 
jcd.otko~ Výslodllt 

vIeobccai 
lis. ........ výelo_kori _.... 

MdHta oceIov. ČIOIO ovo<. _ ovo<. POIMOYej- Bloku 
stro... 

ttromoy dJtereDd6tie 
oyooýd JtroJa4n' 

Vd< . €Istro..- €/

J.bIo.. L ...... v1aadby 

I LA JabIo.. 324 IS 6,639 3,l7SO 21,4066 

2 I. B 16.n>ČIlé 54633 6.639 3,2400 11,5103 

3 LC ' .' 23430 6,639 2,8615 1&,m5 

4 LD '.' 26220 6,639 2,7423 18,lO61 

S LE '.' 26461 6,639 2,4091 15,9940 

6 l. F '.' 29002 6,639 2,3043 15,2982 

7 LO ' .' 29730 6,639 2,4090 1s,9933 

8 LH '.' 36OS9 6,639 1,9673 13,0609 

9 Ll '.' 42171 6,639 1,9602 U,0137 

IO LJ ' .' 294IS 6,639 1,9676 13,0629 

SPOIO 329Sl1í 6,639 16,90 

Ja_ n. ...... v1aadby 

1 n.A JabIoM 4S338 7,136 2,7181 19,3963 

2 n.B IS.n>ČIlé 16367 7,136 1,1368 13,](;74 

3 n.C ' .' 17384 7, 136 2,2041 15,7234 

• n. D '.' 16776 7, 136 1,9166 13,6768 

5 D.E e ... 41518 7,136 1,5682 11,1907 

6 U. F ' . ' 34238 7,136 1,6837 ll,OI49 

7 U.O ' .' 38409 7,136 1,6m 11,796! 

8 n.U '.' 36192 7,136 I,S812 11,2834 

Spola 246111 7,136 13,54 

J._ 
575758 6,852 15,46

<dko.. 

IIndkY In. ...... v1aadby 

l OLA IIndkY IS066 7.634 2,4916 19,0l09 

2 ID. A 14.n>Č1lé 8037 7,634 2,6770 lO,4l6l 
3 OLA '.' 9542 7,634 2,2651 17,2918 

4 OLA '.' 7009 7,634 1,7424 IJ,JOI5 

Spol. 396s4 1,634 17,88 

J+B 
6150412 6,9Ql 15,62C...... 

•
ID. S. V"seobecná hodnota O<:eĎovaných ovocných stromov 

Všeobecná hodnota predmetných ovocných stromov na uvedených 
blokoch evidovaných ako ovocný sad mimo zastavaných územ! obce, v 
kalastrálnom územ! Slovenské Nové Mesto, Malá Tma, Veru Tma • ČCthov 
v oJa-ese Trebišov je n.asledovná : 

,. 




l. 

P..... Jc:daotkov' -hr. V.k ovoculch Y .od.otI OVoc. 
DnIO ~_ O<dov. 

&. äslo ovocaých 
ovo<. stromov po ovoaýc. 

stromov- - _. ........ odpolte stri. __v .poI • 
ks 

€II. € 

..._ L dopa výoodby 

l LA J._ J6 rokov 32415 22.4066 72Ii 309,94 

2 LB -." -." 54633 21,5103 117S 172,22 

3 l.C -." ... 23430 18.9975 . 44s 111,41 

4 L O "." -." 26220 18,2i)6 l 4" 363,94 

5 I. E "." · 26461 15,9940 423117,l3 

6 I. P -." -.' 29002 15,2982 44367S,40 

7 LO "." "." 29730 15,9933 475480,81 

8 LH "." -." 36059 13,0609 470962,99 

9 Ll -." -." 42171 13,0137 s48 800,7' 

IO 1.1 -." -.' 29415 13,0629 384l4S,2O 

Spolu 329536 16,90 5570342,89 

J.bIoae ll. ebpl! výsadby 

I U.A JabtMe IS rokov 45338 19.3963 879389,45 

2 U.B -." -." 16367 13,1074 214528,81 

3 U.C "." · 17384 15,7284 173 412,50 

4 U. D "." · 16776 13,6768 . 229441,99 

5 n.B ... ". 41518 11,1907 464 615,48 

6 UF -. -." 34238 12,0149 411366,15 

1 U.O ". "." 3Wl9 11,7965 453 091.71 
, 8 UH -.". -.' 36192 11,2834 408368,81 

- spoho l<I6lll 13,54 3 3J4 2l<I,96 
, ...b.... 

575758 15,48 8904 567,8S; celkom 

-. 
: 
! 

BnIkY m oto(lO vý>odby 

1 ULA IIndI<Y 14. rokov 15066 19,0209 186568,88 

2 ULA "." .". 8037 20,4362 164us,14 

3 llLA -. "." 9542 17,2918 164998,JS 

4 llLA ". ". 7009 13,3015 93 ZJO,lI 

Spol. 396s4 17,88 70900,18 

HH 
6154U 15,61 9613611,03Celko. 

Celková.~bc<:ná bodnota oceňovaných ovocných stromov vySlldených na 
uvedených parcelách a pôdnych blokoch v roku 1997 až 1999 evidovaných 
podľa stavu registra C-KN a LV ako ovocné Slldy v katastnílnych Ú7",niacb. 
Slovenské Nove Mesto, Malá Trňa, Vel'ká Trňa a ČCrllov v okr. TrebiOOv je 
9613 611,03 € 

zaokn\bleae 9 613611 EUR 
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w. Záver 

lJlalecký posudok rieši ttbovú hodnotu trvalých porastov· ovocných 
.:romov jablolÚ v I. • D. etape výsadby, na parc. podľa registra C-ICN č. 

mn., 72514, 725/6, 725/12, 125/38, 125/14, 72[/12, 125/16, 125/40, 7 25/45, 
"Z5m, 125n.9, 125n.5, 125n.?, 121/6, 72l/8, 125n.0, 125n.2, 121/10, 725/ IS v 
'<al. územi Malá Tria, parc.č. 758/1, 71613, 71614 až 71619,716116 v kat. 
tiz<ml SIov-W N.,..t Meoto a hnliek vysadených v ID. etape prác na 
;mn;. č. llOO/26, llOOm, llOOn.S v kat. územi Veru Trh • parc.č. 614n. 
,. kat. územl Čerhov vola. Trebišov. 

Ocenenie je vykonané podľa metodicktho postupu metódou polobov~ 
<!ifaencjácie v súlade s vyhláškou MS SR č. 492 / 2004 Z.z., vyhláškou MS SR 
čo- 25412010 Z. z. bodu E. 3. 1. 3 a vyh!á§kou MS SR č. 605 / 200S Z. z. prlIohy 
C. 	15, tab. č. I o sIlInovenl všeobecnej hodnoty majetku. 

Z vykOD8D~ analýzy a ocenenia ovocných stromov oa uvedených 
p<Y.remkoch vyplývajú tieto t/Jvery : 

l . 	 pri šotIttú bolo zistent, že sa jedná o zmieWJý ovocný sad s prevažným 
zastúpenlm zimných ·odrôd jablonl 73,33 %, z tobo 16,66 % tvoria skon! 
zimné odrody, 24,45 % jesenné a 2;1.2 % letné odrody. 

1. 	Ide o kategóriu štrnástich 15 a 16 ročných odrôd so slabým až stredne 
silným rastom v tvare štihle vreteno na slabo rastúcich podpnlkoch. 
U hrušiek ide o 14 ročné porasty v tvare holandské štihle vreteno, taktiež 
Da slabo rastúcich podpnlkoch. 

3. 	 pri obhliadke bola SÚStredenA pozornosť Da posúdenie stupňa po§kodeuia, 
chýbajúce stromy v jednotlivých radoch. zdravotný stav, spôsob ošetrovania, 
najmi na rez ovocných stromov, kondičoý stav a sadovnlcku hódnotu 
ovocných stromov. 

4-	 šetrenie porastov bolo vykonané podra jednotlivých blokov, pri ktorom sa 
zisťoval peroentálny výpad stromov. U stromov vysadených v I. etape sa 
výpad pohy~e. od 5,95 do 20,12 % 8 II porastov vysadených v ll. etape 
od 9,38 do 17,SO %. U hrušiek výpad 8 poškodenie stromov u 
jednotlivých blokov čin! 9,47 až 16,60 %. 

S. 	 U niektnrých porastov v posledných dvoch rokoch nebol urobený udňovacl 
rez, najmW presvetlenie korún stromov 8 v dôsledku nedostatku finančnfch 
prostriedkov agrotechnické, výživárske a ochnmárske práce. Po vykonani 
týchto pnie v jarnom obdobi 2014 sú reáln. predpoklady dosiahnutia dobrej 
úrody a kvalitného ovocia. Svedči O tom· aj bohalá oásada kvetných pukov 
na všetkých rodiacich stromoch. 
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6. 	 Pozemky S trvalými pomstami Z hľadiska produkčného poteociálu možno 
cluu:akterizovať ako vysoko až stredne produkčné vo veľmi vhodnom teplom, 
veľmi suchom, nlžinnom, kontinentálnom klimatickom regióne. V dôsledu 
nlzkych zrážok hola vybudovaná kvapková závlaha, ktorá v tomto čase nie je 
už v p!eVádzke. 

1. 	Jednotkov. východiskov. hodnota trvalých porastov hola prevzatá z vyhl. MS 
SR č . 60S /2008 z.z., pol. č. IS tab. 1 - ovocné stromy, vyjadrená v euro 
za l. strom v produkČDOm roku a znlženie hodnotu stromov po veku 
rodivosti. 

8. 	 Jednotková východisková hodnota hola upravená koeficientami, ktoré 
zohľadňujú nielen skutočný stav trvalých porastov - ovocných stromov, ale I\i 
produkčný potenciál, zdravotný stav, stupeň poškodenia, spôsob o!etrovania, 

-	 sadovnlcku • IIbovú hodnotu trvalých porastov v danej lokalite. 

" 9, 	 Celková Yleobecn' / lrIlov' / hodnot. O<e6ovuýcll ovocnýcll stromov 
vysadených na uvedených pm:elácb a pôdnych blokoch v katastráI.oych 
územiach Slovenaké Nové Mesto, Malá Trňa, Veľká Tma a Čerhov v okr. 
Trebišov je 9613 611 ,03 € 

uokrúhlene 9 613 611 EUR 

V Prešove, dňa 12. 12. 2013 

• 
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V. 	 Prílohy 

l. 	 Dohoda oa vyhotovenie znaleckého posudku ro dňa 29. 10.2013 

2. 	 Výpisy z katastra nehnuleľnost! - pan:ely registm C evidované oa katastrálnej 
mape vytvormé cez katastIálny portál dňa 29. a 30. ll. 2013 s aktuálnym 
stavom k 28. Il. 2013 

3. 	 Informatívna kópia z icaIastIálnej mapy vytvorená cez k.atastrilny portál 
dňa 12. 12. 20\3 s identifikáciou parciel v katastrálnom územi Slovenské 
Nové Mesto, Malá Trňa, veru Tma a Čerhov 

4. 	 Prehľadná situécia výsadby trvalých porastov - ovocných stromov v I. ll. • 
-mo etape 

,., 5. 	 Snlmok z mapy začleneni. predmetných pozemkov do honitovaných pôdn<>
ekologických jednotiek v mierke l : 10000 s vyznačenlm oceňovaných časti 

s trvalými porastami v katastrálnom územi Slovenské Nové Mesto, Malá 
Trňa, Veru Trňa • Čerhov 

. 
6. 	 ledootková východisková hodnota ttvalých porastov - ovocných strol!)Ov 


podľa vyhlášky MS SR č. 60512008 Z.z. 


7. 	 Ortofotomapa predmetného územia s vyznačením lokality" oceňovaných 


ttvalých po!1lSlov I ovocných stromov I 


8. 	 Fotodokumentácia - obr. l - stav neupravenej koruny 

obr. 2 - hustota výsadby, neodstránené výhony 

obr. 3 - dobre zapojený porast, výhony po reze 

obr.. 4 - vykonaný rez vrcholových výhonov 


• 




\g 

VI. Znalecká doložka 


Znalecký posudok som vypracoval ako malec zapísaný v zomame 
malcov, tbnočnll<ov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti 
Slovenskej rq>ubliky pre odbor poľnohospodárstvo a odvetvie odhad hodnoty 
pofnohospodMskej pôdy, rastlinná produkcia / všeobecná aj špeciálna / evidenčné 
člslo 913429 

Znalecký posudok je zapísaný pod por. č. 22/2013 maleckého denníka. 

Znalecký úkon a vzniknuté oáIdady účtujem podľa vyúčtovania na záldade 
priloženého dokladu č. 22 / 13. 

, 

• 



Dohoda 
vyhotovení znaleckého posudku Č. 22/2013 

Zadh.ttF: 	 GALAFRUIT, & CO, .. r. o. 

MedzipivuiČDá 202 

076 82 Malá Tma 

zastúpená 
Daniela BodoArová· konateľka spoločnosti 

Zhotoviteľ: 	 Ing. Jú Š_C&. 

Bajkalská . Č. 9 

PreOOv 


Predmet dohody : Vyhotovenie 1llJIlecktho posudku podľa vyblášky MS SR• 
Č. 254120 l O Z.z., a vyblášky MS SR č. 605 / 2008 z.z., 

ktorou sa meni vyhWlm MS SR č. 492/2004 Z.z. prll. 15 bodu E.32.1. o 
" stanoveni v!eobecnej hodnoty DlI\ietku v zncol neSkOr§ICb predpisov. 

Ide o vyhotovenie znaleckého posudku vo veci stanovenia vkohecnej 
hodnoty trvaIýcb porastov / ovocných stromov / k nehnuteľnostiam podľ. registra 
C.KN č.725fJ.. 725/4,1251(" 725/12, 725138, 125/14, 721112,' 725/16, 725/40, 725/45, 725131, 
725fJ.9, 125m, 125ill, 721/6, 721/8, 725fJ.O, 125m, 721/10, 125/18, v kaL ÚŽeml Malá 
Tma, pare. Č. 75811, 71613, 71614 až 71619 a 72J 1\6 v kaL území Slovenské Nové 
Mesto, pare. č. llOOfJ.6; lloom, lloom v kaL území Veľká Tma a pan:. Č. 614fJ. 
v kal. území Čerhov okr. Trebi§ov. . 

• 
Doba plDenia : zbotovit<ľ odovzdá zadávateľovi posudok v Jemúne do 
16. 12.2013. 

Odm... za !\koay : 	 5,..aJocké bude zbotovit<ľovi poskytnutá podľa čL L§ 
vyhlášky MS SR čls. 56512008 Z.z., ktorou sa meni vyhWlm MS SR Čís. 
491 / 2004 Z.z., o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času 
pre znalcov, úmočnllrov • prekladaleľov v meni neskoršIch predpisov, po 
predloženi vyúčlovaoia. . 

0a0bitD~ _jednania : . 	zhotovit<ľ dodá zadávat<ľovi znalecký posudok v 
troch vyhotoven.iacb 

- zhotovit<ľ je povinný bezplatne odstrániť pripadoé 
závady podľa pripomienok zadávateľa 

- základné údaje o vlastnlckych vzťahoch k pozemkom 
a o trvalých porastoch poskytne zhotoviJeľovi zadávaJeľ 

- dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých 
jeden obdrž! zadávateľ a jeden zhotoviJeľ

• 

V Malej Tmi. dňa 29. IO. 2013 

~~ľ:()~ . 
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___:_TMo 
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211:4':14 

PARCElA registra .C" evIdovaM na kIIIMtr6Inej ........ 
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ÚrIId...............~.SIo.. ki&f.....,.,
VÝPIs z KATASlRANEHNUTEl!NOSTI 

Okr8s:T_ 
Oboc: 1lAÚ.1MA 
~_:_THIa 

PARCElA ragisba "C"' eVIdOVe"" na kataatriInej mape 
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VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEl!NOSTI 
~."'CII&·Ft t ..., perlit,...:T_ 


ee: MALÁ TŔiIA '*""-11-... 21.11.2013 
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OI<rBs:T_ 

úrod ~Milogl..... _.__ ,.milly 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTI 
Vytyvten6ca' 1 kMl.,portII 

obec: MALÁ lAAA 
_011118_: _TMIl 

PARCELA reglatn "C" evidovaná na katastrá!iRrj ma;:__ 

"."",.,. ,,,.., Y)'mo<o. m2 Druh pozom/<u _ vyu.;.p. IlmI<m. P<lZBII"'" lWYnY VZI'OII uot mopy 0rUII 
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_~drUhmI . 

Um;, StnenIe fIOZilI1*U: 
lo_je ....._..".."t9mtno __a/Jco 

ust vlastnictva k danej netmUIIIIMSti lMIZIIIoIIIný 
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Infonnallvny vjp. 1/1 












































































