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Úvod 
 
Vážení vlastníci, poslanci mestského zastupiteľstva a pán primátor,  
 
rok 2016 je pokračovaním modelu fungovania spoločnosti potom, čo sa odčlenili aktivity výroby 
a distribúcie tepla a TÚV a správy bytov a nebytových priestorov. 
 
Aktivity spojené s výrobou a distribúciou tepla sú plne pod kontrolou spoločnosti Energetika Sereď, 
s.r.o., s ktorou pokračuje spolupráca pri plánovanej obnove aktív. Čo sa týka investícií tak okrem 
prepojenia kotolní K4 a K5, a následne odpredaj kotolne K4 mestu, sa investovalo do pripájania 
nových objektov, čo pomáha stabilizovať efektívnosť tepelného hospodárstva a znižovať emisie 
v meste. V rámci obnovy sa minulý rok čakalo na vyhlásenie programov v rámci podpory z EÚ 
fondov, avšak termíny sa natiahol až na apríl 2017. V rámci špecifikácie výzvy bude možné 
realizovať len časť tepelných aktív a to okruhy K5 a K9. Takže rok 2017 sa bude niesť v znamení 
práce na realizácii tohto projektu a taktiež snahy o odstránenie problémov spojených s 
geotermálnym vrtom.  
 
Hospodárenie MBPS za minulý rok dosiahla stratu v dôsledku odpredaja nepotrebných aktív ako je 
kotolňa K4, pozemok, na ktorom bol realizovaný prepoj K4 a K5 a garáže. Avšak vzhľadom na 
úspešnú realizáciu následného predaja aktív K4 a garáži získalo mesto dodatočné zdroje 
prevyšujúcu túto stratu. Druhý faktorom je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi, čo sa 
z dlhodobého hľadiska vyrovnáva avšak ovplyvňuje jednotlivé roky. Spoločnosť dosiahla daňový 
zisk avšak účtovne stratu.  
 
Z pohľadu finančných zdrojov MBPS dosahuje zo získaného nájomného prebytky, ktoré sa 
akumulujú v spoločnosti a potvrdzujú cieľ zvoleného modelu. Ak sa uvedené prostriedky 
nevynaložia na iný účel, tak spoločnosť bude schopná po ukončení nájomnej zmluvy bez 
problémov odkúpiť aktíva od nájomcu, pričom bude mať dostatok zdrojov aj na ďalší rozvoj. Voľné 
prostriedky sú z časti na účtoch spoločnosti a z časti sa požičali nájomcovi za účelom dosiahnutia 
dodatočných príjmov nakoľko úroky v bankách sú blízke nule.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spoločnosť Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. 

 
Založenie spoločnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice č. N 17/96, 
NZ 9/96 zo dňa 19.01.1996 podľa § 56 - 75 a § 105 -153 Obchodného zákonníka (zákon č. 
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).  
Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. je obchodná spoločnosť, ktorej je 100%-ným vlastníkom 
je Mesto Sereď. 
 
 
Náklady spoločnosti 
 
Celkové náklady spoločnosti za rok 2016 dosiahli sumu: 376 829,94 EUR, najpodstatnejšou časťou 
nákladov sú odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vo výške: 280 455,33 EUR. 
Osobné náklady, predstavuje za rok 2016 príkazná zmluva konateľa, dosiahli 4 507,44 EUR. Služby 
dosiahli 4 534,73 EUR, z toho služby účtovnícke a audítorské dosiahli sumu 1 546,00 EUR. Dane 
a poplatky, daň z nehnuteľností a poplatky za komunálny odpad, dosiahli sumu 4 020,29 EUR. 
Úroky z dlhodobého úveru, úver na geotermálny vrt, dosiahli sumu 15 467,19 EUR. 
 
Podrobné členenie nákladov je uvedené v tabuľke: 
Náklady rok 2016 rok 2015 
Služby audítorské, poradenské a účtovnícke 1 546,00 2 457,40 
Notárske a právne služby 1 414,43 0,00 
Ostatné služby 1 574,30 2 753,72 
Osobné náklady 4 507,44 4 307,69 
Dane a poplatky 4 020,29 4 694,33 
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 0,00 30,00 
Zostatková hodnota predaného majetku 66 550,62 0,00 
Poistenie 80,15 249,61 
Odpisy 280 455,33 280 775,92 
Úroky z úverov 15 467,19 19 150,60 
Ostatné finančné náklady 251,84 363,51 
Daň z príjmov 962,35 961,21 
SPOLU 376 829,94 315 743,99 
 

Obchodné meno:  Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.  
Sídlo:    Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď 
Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 
IČO:    34138561 
DIČ:    2020372134 
IČ DPH:   SK2020372134 
Štatutárny orgán:  konateľ - Ing. Martin Káčer 
Spoločníci:   100% mesto Sereď 
Web adresa:   www.mbps.sk 
Email:   mbps@mbps.sk  



Výnosy spoločnosti 
 
Celkové výnosy za rok 2016 dosiahli 316 982,77 EUR, hlavná časť výnosov vo výške 
280 776,00 EUR bolo nájomné platené spoločnosťou Energetika Sereď, s.r.o., zvyšné výnosy 
sú prefakturácia časti nákladov, výnosy z predaja majetku a výnosy z pôžičiek poskytnutých 
spoločnosti Energetika Sereď, s.r.o.. 
 
Podrobné členenie výnosov je uvedené v tabuľke:   
Výnosy rok 2016 rok 2015 
Tržby v zmysle Zmluvy o nájme 280 776,00 280 776,00 
Tržby z prefakturácie nákladov 889,71 2 990,43 
Tržby z predaja majetku 20 125,82 0,00 
Ostatné výnosy 3 853,97 19 521,35 
Výnosy z finančného majetku 11 337,27 8 799,84 
SPOLU 316 982,77 312 087,62 
 
 
Hospodársky výsledok 
 
Spoločnosť dosiahla za rok 2016 stratu vo výške 59 847 EUR . Najväčší podiel na strate 
spoločnosti, a to celková suma 46 425 EUR, má odpredaj nadbytočného majetku spoločnosti.  
  


