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Úvod 
 

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, štatutárni zástupcovia vlastníkov spoločnosti, 
poslanci mestského zastupiteľstva,  

 

 

o Rok 2015, tak ako sme uviedli v dôvodovej správe pri predkladaní finančného plánu, 
možno považovať z pohľadu dosiahnutých ekonomických výsledkov za úspešný.  
 

o Podarilo sa naďalej rozvíjať a stabilizovať vzťahy s klientmi spoločnosti – vlastníkmi 
bytov a nebytových priestorov jednotlivých bytových domov v správe.  
 

o  Rozsah investícií v roku 2015, ktoré vlastníci bytov a nebytových priestorov 
realizovali pri obnove svojich bytových domov finančne prekonal rok 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa bytov a nebytových priestorov 
 

Počet bytov a nebytových priestorov v správe 
 

Počet bytov a nebytových priestorov v správe spoločnosti k ultimu roka 2015 dosiahol úroveň 
1.603. Oproti roku 2014 bol zaznamenaný nárast o 34 bytov.  

Štruktúra:  

Byty:         1.586 

Nebytové priestory:            17 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Byty a NP vo vlastníctve fyzických (právnických osôb)  1.488 

Byty vo vlastníctve Mesta Sereď        115 

 

Schôdze vlastníkov 
 

V roku 2015 sme zvolali a zorganizovali 52 schôdzi vlastníkov, na ktorých sa zúčastnilo 657  
vlastníkov bytov a nebytových priestorov, čo predstavuje 41% účasť.  

V porovnaní s rokom  2014 bolo účastných 711 vlastníkov – medziročný pokles 7,6%.  

 

Poplatok za výkon správy  
 

Poplatok za výkon správy zostal v sledovanom období na nezmenenej úrovni 5,35€.  

 

Vybrané náklady bytových domov v správe  
Pre Vašu informáciu uvedieme vybrané sumárne údaje nákladov bytových domov v správe 
Naša domová správa, s.r.o.: 

Náklady na vodné a stočné – dodávateľ ZsVS, a.s. 

V roku 2015 vlastníci bytov a nebytových priestorov v správe spotrebovali 69.193 m3 vody 
dodávanej od ZsVS, a.s. Celkové náklady dosiahli úroveň 160.186,46€. V porovnaní s rokom 
2014 došlo k poklesu spotreby o 2.349 m3 vody (3,28%), čo vo finančnom vyjadrení 
predstavuje pokles o 8.453,12€. 



Náklady na vodné a stočné – dodávateľ Energetika Sereď, s.r.o. 

V roku 2015 vlastníci bytov a nebytových priestorov v správe spotrebovali 36.781,5 m3 vody 
dodávanej spoločnosťou Energetika Sereď, s.r.o. Celkové náklady dosiahli úroveň 
82.996,80€. V porovnaní s rokom 2014 došlo k nárastu spotreby o 3.127,3 m3 vody (9,29%), 
čo vo finančnom vyjadrení predstavuje nárast o 8.533,02€. 

Poznámka: Celkový medziročný nárast je ovplyvnený zaradením dvoch bytových domov (32 
bytov), ktorých spotreba v roku 2015 dosiahla 1.644 m3 vody (3.709,65€)  

 

Spotreba el. energie spoločných priestorov – EP ENERGY 

Celkové náklady na elektrickú energiu spoločných priestorov (vrátane el. energie na 
prevádzku výťahov) dosiahli v roku 2015 úroveň 39.024,32€. V porovnaní s rokom 2014, 
kedy náklady dosiahli 37.932,33€ sme zaznamenali mierny nárast o 2,88%, čo predstavuje 
1.091,99€.  

 

Teplo na vykurovanie – dodávateľ Energetika Sereď, s.r.o. 

Náklady bytových domov v správe za teplo na vykurovanie v roku 2015 dosiahli 
543.341,06€. V roku 2014 dosiahli tieto náklady 519.586,67€. V prípade, že opäť 
abstrahujeme od nákladov “novo zaradených“ bytových domov, náklady roku 2015 dosiahli 
537.839,28€, čo predstavuje medziročný nárast o 3,51%.  

 

Teplo na ohrev TÚV - dodávateľ Energetika Sereď, s.r.o.   

V roku 2015 vlastníci bytov a nebytových priestorov v správe zaplatili za položku teplo na 
ohrev TÚV celkom 345.412,09€, v predchádzajúcom roku 366.410,67€. Ak neberieme do 
úvahy bytové domy Dolnomajerská 4472 a Dolnomajerská 4473, je tento náklad nasledovný: 

2014 366.087,34€ 
2015 341.555,06€; čo predstavuje medziročný pokles 6,70%, vo finančnom vyjadrení 

24.532,28€. 
   

Zabezpečenie obnovy bytových domov 
 

Na základe rozhodnutí, ktoré vyplynuli z vôle vlastníkov bytov a NP sme v roku 2015 
zabezpečili investície za účelom zhodnotenia ich bytového fondu v celkovom objeme takmer 
2,617 mil. €. Väčšina týchto investícií bola realizovaná z cudzích zdrojov, čo predstavovalo 
dodatočnú náročnosť pri ich zabezpečení. V porovnaní s rokom 2014, keď investície do 
obnovy bytových domov dosiahli úroveň 2,251 mil. € sme zaznamenali nárast o 365 tis. € 
(16,21%)    

 



 

Vývoj hlavných ekonomických ukazovateľov spoločnosti 
 

Majetok  
Celkové aktíva dosiahli k ultimu roka 2015 úroveň 20.300,-€. V porovnaní s rokom 2014 
došlo k poklesu o 10.780,-€. Dôvodom je pokles v položke “Ostatné pohľadávky 
z obchodného styku“ – konkrétne sa jedná najmä o pohľadávky voči bytovým domom za 
výkon správy, ktoré sme v roku 2015 inkasovali k ultimu konkrétneho mesiaca.  

 

Zamestnanci 
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov  

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade: 

 

2015 2014

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 4,5 4,2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, z toho:

5 5

počet vedúcich zamestnancov 1 1

  

 

Tržby spoločnosti 
Oproti roku 2014 došlo k poklesu celkových tržieb o 4.718,-€. Výkony spoločnosti boli 
v roku 2015 na úrovni 104.826,-€. Dôvodom zníženia tejto položky bol spôsobený hlavne 
skutočnosťou, že v prvej polovici roku 2014 nebola správcovská spoločnosť platcom dane 
z pridanej hodnoty a teda celý výnos bol v tom období zaradený do tržieb.  

 

Hospodársky výsledok 
Spoločnosť dosiahla v roku 2015 zisk po zdanení na úrovni 1.381,-€. V porovnaní s rokom 
2014, kedy čistý zisk dosiahol úroveň 1.334,-€ došlo k miernemu nárastu tohto ukazovateľa.  

Hospodárske výsledky spoločnosti boli prerokované na valnom zhromaždení, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 12.4.2016 v priestoroch MÚ Sereď.    

Záverom by sme Vás radi informovali, že v roku 2015 sme prispeli na zveľadenie majetku 
Mesta Sereď sumou 3.600,-€ - nákupom outdoor fitness zariadení a v súčinnosti so 



spoločnosťou Energetika Sereď, s.r.o. sme na konci roka pre všetkých našich klientov 
distribuovali malé darčeky, čo považujeme za dôležité pri budovaní vzťahov s našimi 
klientmi.  


