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Úvod 

Vážení vlastníci, poslanci mestského zastupiteľstva,  

Rok 2014 bol prvým rokom, kedy správa bytov a nebytových priestorov, ktoré doteraz 
zastrešoval Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o., prešiel pod samostatnú spoločnosť – 
Našu domovú správu, s.r.o. 

V dôvodovej správe, ktorou sme predkladali finančný plán spoločnosti sme uviedli, že rok 
2014 bude rokom stabilizácie a transparentnosti v oblasti nastavenia procesov a vzťahov. 
Dovoľte nám informovať Vás, ako sa tieto ciele podarilo zrealizovať.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa bytov a nebytových priestorov  
 

Počet bytov a nebytových priestorov v správe spoločnosti v roku 2014 ďalej neklesal 
(výročná správa Mestského bytového podniku, spol. s r.o. hovorí o poklese bytov 
a nebytových priestorov v správe v rokoch 2009 – 2013 na úrovni 20%, t.j. 386 bytov) a bol 
na stabilnej úrovni 1.570 bytov a nebytových priestorov.  

 

Schôdze vlastníkov 
 

V roku 2014 sme zvolali a zorganizovali 53 schôdzi vlastníkov, na ktorých sa zúčastnilo 711 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov z celkového počtu 1.570, čo predstavuje 45,3% 
účasť.  

 

Poplatok za výkon správy  
 

Poplatok za výkon správy zostal v sledovanom období na nezmenenej úrovni 5,35 EUR 
vrátane DPH, čo podľa našich znalostí predstavuje najnižšiu úroveň v rámci správcov bytov 
pôsobiacich v meste Sereď.  

 

Účty a hospodárenie bytových domov 
 

V roku 2014 sa v plnej miere prejavila proklamovaná transparentnosť aj v tejto oblasti. Každý 
bytový dom má otvorený vlastný účet úhrad za plnenia a účet fondu prevádzky, údržby 
a opráv, čo znamená, že v každom časovom okamžiku vieme vlastníkom deklarovať, akým 
spôsobom je nakladané s ich peniazmi a aký je stav ich účtov (do roku 2014 bol vedený 
jediný účet úhrad za plnenia, na ktorý uhrádzali svoje zálohové platby všetci vlastníci 
v správe a z ktorého sa platili faktúry za plnenia). 

V tomto roku rovnako došlo aj k zmene nastavenia dodávateľsko – odberateľských vzťahov 
a s tým súvisiacich všetkých zmlúv v tom zmysle, že odberateľmi sa stali vlastníci bytov 
a nebytových priestorov konkrétneho bytového domu a nie správcovská spoločnosť. 

 

Úspora nákladov na elektrickú energiu spoločných priestorov 
 

V sledovanom roku sme pri správe bytov a nebytových priestorov využili synergický efekt 
v tom zmysle, že v súčinnosti s Mestským bytovým podnikom, spol. s r.o. a následne 



spoločnosťou Energetika Sereď, s.r.o. sme uzatvorili zmluvy na odber elektrickej energie 
spoločných priestorov jednotlivých bytových domov, čím sa nám pre vlastníkov podarilo 
oproti roku 2013 ušetriť náklady vlastníkom o viac ako 26 tisíc EUR (úspora na úrovni 
takmer 41%).   

 

Zabezpečenie investícii 
 

Na základe rozhodnutí, ktoré vyplynuli z vôle vlastníkov bytov a NP sme v roku 2014 
zabezpečili investície za účelom zhodnotenia ich bytového fondu v celkovom objeme takmer 
2,3 mil. EUR. Väčšina týchto investícií bola realizovaná z cudzích zdrojov, čo predstavovalo 
dodatočnú náročnosť pri zabezpečení úverov.   

 

Vývoj hlavných ekonomických ukazovateľov 
 

V tejto časti dovoľte krátku analýzu hlavných ekonomických ukazovateľov roku 2014. Pri 
kreovaní finančného plánu na rok 2014 sme nedokázali presne identifikovať dôsledky 
delimitácie činností Mestského bytového podniku, spol. s r.o., potreby personálneho, 
materiálneho a programového vybavenia novej spoločnosti a pod. Z toho dôvodu aj štruktúra 
plánovaných a skutočných nákladov spoločnosti nie je kompatibilná. Napriek tomu je zrejmé, 
že rozhodujúce ukazovatele sa vyvíjali pozitívne, čo potvrdzuje dosiahnutý hospodársky 
výsledok v prvom roku činnosti spoločnosti Naša domová správa, s.r.o. 

 

Tržby spoločnosti 
 

Táto kategória bola plánovaná na celkovej ročnej úrovni 90.080,- EUR. V skutočnosti 
spoločnosť dosiahla celkové výnosy na úrovni 109.426,- EUR, čo predstavuje prekročenie 
plánu o 19.346 (plnenie na 121,5%). Táto pozitívna odchýlka bola dosiahnutá najmä 
skutočnosťou, že spoločnosť sa stala platcom DPH až v druhej polovici roku 2014.   

 

Hospodársky výsledok 
 

Spoločnosť plánovala v prvom roku činnosti stratu na úrovni 3.820,-€. Táto prípadná strata, 
ak by ju spoločnosť dosiahla, by bola kompenzovaná v zmysle predchádzajúcich uznesení 
spoločnosťou Energetika Sereď, s.r.o. V skutočnosti Naša domová správa, s.r.o. ukončila 
hospodársky rok 2014 so čistým ziskom 1.334,-EUR. Okrem toho spoločnosť vytvorila 
rezervu vo výške 3.000,-EUR, ktorá bude v aktuálnom roku použitá na zveľadenie majetku 
Mesta Sereď.            



 


