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Aj v roku 2017 pokračoval model prenájom aktív spoločnosti MsBP spoločnosti Energetika Sereď.  
 
Čo sa týka investícií tak v roku 2017 Energetika obstarala majetok vo výške 597 896,35 €. 
Najvýznamnejšou  investíciou v roku 2017 bola investičná akcia „ Inštalácia tepelných čerpadiel na 
kotolni K5 “ z dôvodov , že bola finančne najnáročnejšia a zároveň bola nevyhnutnou podmienkou 
pre splnenie kritérií stanovených vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP z fondov EÚ. Na základe 
inštalácie týchto tepelných čerpadiel sa okruh kotolní  K4,K5,K9 stal účinným systémom CZT čím 
bol splnená zásadná podmienka pre čerpanie NFP (Energetika podala žiadosť v apríly 2017). 
Všetky ďalšie investície súviseli s pripojením nových odberných miest. Pripojenie nových odberov 
má pozitívny dopad na zníženie fixnej zložky ceny tepla. 
 
Správu o hospodárení MsBP za rok 2017 schválilo VZ spoločnosti dňa 5.4.2018.  
 
 
 



Hospodárenie MBPS za rok 2017 bolo v strate – 7.589 €. Presný rozpis položiek je dolu v tabuľke: 
Výnosy - spolu 247 923,14 
Tržby z predaja služieb - Zmluva o nájme 237 950,00 
Tržby z predaja služieb - prefakturácia nákladov 546,36 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti - vymožené 
pohľadávky 176,78 
Úroky - úvery Energetika Sereď 9 250,00 
    
Náklady - spolu 255 511,99 
Cestovné 316,73 
Služby - Audítorské a poradenské 66,39 
Služby - Audítorské a poradenské (nedaňové) 850,00 
Služby - Notárske a právne 1 712,39 
Služby - Notárske a právne (neuhradené do konca roka) 1 416,54 
Služby - Účtovnícke 190,00 
Služby - Účtovnícke (nedaňové) 120,00 
Poštovné 7,05 
Služby - IT 518,40 
Služby ostatné 5,13 
Mzdové náklady 3 850,88 
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva - konateľ 300,00 
Zákonné sociálne poistenie - zamestnanci 1 343,60 
Zákonné sociálne poistenie  - konateľ 102,45 
Zákonné sociálne náklady 15,29 
Daň z motorových vozidliel 138,00 
Ostatné dane a poplatky 82,50 
Ostatné dane a poplatky - daň z nehnuteľností 3 849,29 
Ostatné prevádzkové náklady - PZP 80,15 
Odpisy - budovy 33 495,00 
Odpisy - teplovody 60 983,08 
Odpisy - geoterm 92 074,04 
Odpisy - OST 4 551,04 
Odpisy - KGJ 25 169,00 
Odpisy - výroba vody 2 332,00 
Odpisy - ostatné 380,00 
Odpisy - optická sieť 9 425,04 
Úroky - úroky z UCB 11 890,36 
Ostatné finančné náklady - bankové účty 

247,64 
Hospodársky výsledok - strata -7 588,85 
 
Z pohľadu budúcnosti MsBP a tepelného hospodárstva v meste Sereď v roku 2018 očakávame 
schválenie NFP na vyhlásenú výzvu. 
  
Ohľadom finančného stavu: 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 pôžičky na tepelný vrt naďalej investovať pre ďalší 
rozvoj tepelného hospodárstva. Zároveň bude mať dostatok prostriedkov na odkúpenie aktív od 
nájomcu.  
 


