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Úvod 

Vážení vlastníci, poslanci mestského zastupiteľstva a pán primátor,  

Rok 2014 bol prvým rokom nového fungovania spoločnosti, kedy sa nastavovali a doťahovali 
vzťahy smerom k odčleneným aktivitám tj. výroby a distribúcie tepla a TÚV a správy bytov 
a nebytových priestorov. 

Počas roku 2014 prebiehalo postupný presun činností a aktivít spojených so správou bytov 
a nebytových priestorov na samostatnú dcérsku spoločnosť - Naša domová správa, s.r.o. Už 
samostatná náročnosť tohoto procesu preukázala zastaralosť spojeného modelu a nedostatky, 
ktoré sa nakopili počas fungovania MBPS. Už na konci roku 2013 sa úspešne podarilo odčleniť 
majetok, ktorý nepatril MBPS a bol chybne vedený v jeho účtovníctve. Počas roku 2014 sa 
postupne rozdelil jeden službový účet pre všetky byty a nebytové priestory na samostatné 
individuálne účty. Taktiež sa identifikovali a rozdelili pohľadávky na súbory tak, aby sa 
umožnilo samostatné fungovanie spoločnosti Naša domová správa, s.r.o.. Aktualizácia analýzy 
pohľadávok z roku 2013 je pripravená a kompletizuje sa popis a návrhy ďalšieho postupu.  

Presun aktivity výroby a distribúcie tepla a TÚV na súkromnú spoločnosť prebiehalo ešte počas 
prvého polroka 2014, čo bolo dlhšie ako sa predpokladalo. Hlavný dôvod bola dlhšie rokovania 
s partnermi pri presunu dodavateľských a odberateľských zmlúv. Preto časť nákladov na služby 
sa prefaktúrovalo počas roka 2014. Taktiež sa na konci roka 2013 zmenil kompletne informačný 
systém, ktorý zahŕňal zmenu účtovného, personálneho, majetkového softwaru ako aj zmenu 
zákazníckeho informačného systému. Zjednocovanie technologického informačného systému 
bude už čisto prebiehať pod dohľadom spoločnosti Energetika Sereď, s.r.o. (MBPS malo 4 
rôzne systémy na sledovanie výmenikových staníc, plus časť nebola vôbec pripojená čo 
spôsobuje neefektívnosť). Počas roka sa začala príprava projektovej dokumentácie novej 
stratégie prepojenia okruhov jednotlivých kotolní. Pričom na konci roka 2014 sa začala 
realizácia pripojenia nových objektov do centrálnej sústavy tepla a ktorá bude ukončený do 
konca mája 2015.  

 

 

  



Tržby spoločnosti 

Celkové výnosy dosiahli 374 905 EUR  za rok 2014, hlavná časť výnosov vo výške 277 000 
EUR bolo  nájomné platené spoočnosťou Energetika Sereď s.r.o. a prefakturácia časti nákladov, 
ktoré vznikli postupným prevzatím prevádzky a to vo výške 88 679 EUR.  

 

Hospodársky výsledok 

 

Spoločnosť dosiahla stratu vo výške 132 082 €.  Na strate sa podielali nasledovné položky, viď 
tabuľka, v ktorej sú vyčíslené jednotlivé položky:       

 Odôvodnenie účtovného výsledku - straty ( v €) : 132 082 

1. odpisy účtovné vs. daňové  43 496 
2. vytvorená opravná položka k pohľadávkam 30 971 
3. náklady na zmenu poskytovateľa dlhodobého úveru 33 753 
4. mzdové náklady 8 707 
5. audítorské a účtovnícke služby 1 902 
6. vrátené doplatky ZSE 5 076 
7. výnosy, ku ktorým existujú náklady (prefakturované) -88 679 
8. prefakturované náklady 88 679 
9. výnosy, ku ktorým existujú náklady > výnosy (poistná udalosť) -832 
10. náklady, ku ktorým existujú výnosy < náklady (poistná udalosť) 2 307 
11. výnosy, ku ktorým neexistujú náklady -8 714 
12. ostatné vlastné náklady MBPS (súdne spory; znalecké posudky a pod.) 15 416 

 

Položka č. 1: Odpisy z hľadiska úradu pre reguláciu sieťových odvetví je možné uplatňovať 
v nákladoch len do výšky daňových odpisov. Vzhľadom na to fakt, že MBPS má rozdielne 
účtovné a daňové odpisovanie, dochádza k rozdielom medzi rokmi kedy sú účtovné a daňové 
odpisy rozdielne. Z celkového hľadiska životnosti sa tieto rozdiely navzájom vyrovnajú t.j. 
z dlhodobého hľadiska sa vyrovnajú daňové a účtovné odpisy.  

Položka č. 2: Vytvorenie opravnej položky k starým pohľadávkam MBPS, podrobná analýza 
bola predložená a jej aktualizácia sa pripravuje na prerokovanie. 

Položka č. 3: Náklady na zmenu úveru. Po dôslednej analýze existujúceho úveru, sme dospeli 
k záveru jeho nevýhodnosti ako z pohľadu nákladov, tak aj podmienok poskytnutia úveru. 
S majetkom MBPS nebolo možné nakladať, nakoľko bol založený v prospech banky a tým 
pádom nemohlo dôjsť k jeho modernizácii. Tento úver zároveň znemožňoval obnovu majetku 
a realizáciu nových investícií, nakoľko sa nedali čerpať žiadne dodatočné úverové zdroje. 
Primabanka ako poskytovateľ dlhodobého úveru neprejavila ochotu zmeniť podmienky úveru, 
preto sme museli pristúpiť k prefinancovaniu dlhodobého úveru. Oslovené boli štyri bankové 
inštitúcie z toho dve odmietli dať ponuku kvôli z ich pohľadu vysokého rizika, z dvoch ponúk 
bola vybraná ponuka Unicreditbank na Slovensku.   

Výhoda prefinancovania spočívala v znížení úverovej marže na 2,7% p.a. čím sa dosiahla 
celková úspora na úrokoch 54,8 tis €, po odpočítaní poplatku za skoršie splatenie (29tis €) a 
poplatku za nový úrok (4,0 tis €), dosiahla úspora 21,0 tis € počas celej doby trvania úveru. 



Zároveň sa dosiahlo, že boli uvoľnené založné práva na majetok MBPS a ostal založený len 
majetok súvisiaci s geotermálnym vrtom vrátane kotolne K5. Zvyšné záruky prevzala 
spoločnosť Energetika Sereď, s.r.o. ako spoludlžník. Vzhľadom na odporúčania auditora 
a úradu pre verejné obstarávanie celá úspora 54,8 tis € sa premietne do zníženia ceny pre 
klientov (rozpočítane do roku 2020).   

Položka č. 4 a 5: Mzdové náklady, súvisia s nepredpokladanými nákladmi súvisiace 
s odloženými odstupnými v dôsledku dlhodobej práce neschopnosti niektorých zamestnancov 
ako aj prácou súvisiacou so začiatkom roka. Audítorské a účtovnícke služby. Vzhľadom na 
objasnenie a zjednodušenie účtovníctva MBPS je snaha minimalizovať túto položku. Pričom 
do budúcna by mali tieto položky byť pokryté z ostatných výnosov.  

Položka č. 6: V dôsledku zlej evidencie MBPS ohľadom kogeneračnej jednotky došlo k chybe 
a presunu medzi rokmi 2013 a 2014 t.j. časť doplatku od distribučnej sústavy, ktoré spadali za 
výrobu elektrickej energie v roku 2013, sa muselo vrátiť. Bohužial uvedenú nezrovnalosť aj po 
zaplatení úroku sa snaží distribučná spoločnosť využiť na nepriznanie doplatku za kogeneračnú 
jednotku pre spoločnosť Energetika Sereď v roku 2015 čo by mohlo spôsobiť výrazne straty. 
Celá záležitosť je v štádiu riešenia a MBPS poskytuje plnú súčinnosť pri riešení problému.  

Položka č. 7 až 10: Jedná sa o prefakturáciu služieb a nákladov, ktoré vznikli pri odčleňovaní 
aktivít z MBPS. Poistná údalosť je v štádiu riešenia a mala by byť pokrytá z uzavretej poistky.  

Položka 11: Ide o  výnosy z prevzatých záväzkov MBPS do spoločnosti Energetika Sereď 
vyplývajúce z prevodu zamestnancov na začiatku roka.  

Položka 12: V podstate sa jedná o rôzne náklady ako je znalecký posudok z dôvodu 
prefinancovania dlhodobého úveru, súdne spory z čias minulých t.j. mimoriadne náklady, 
u ktorých je ťažké predpokladať ich výskyt, ale v princípe by sa malo jednať o jednorazové 
náklady.  

Celková snaha smeruje k vyrovnanému hospodáreniu s tým, že úsilie zo strany MBPS je 
kontrola spoločnosti Energetika Sereď s.r.o. v oblasti cenotvorby, obnovy a rozvoja majetku 
centrálneho zásobovania teplom a zvyšovanie efektívnosti celého podnikania v oblasti 
teplárenstva v meste Sereď.   

  


