
Dôvodová správa 
 
 

 
Rozpočet spoločnosti MsBP Sereď, s.r.o. na rok 2019 je zostavený na základe doteraz 

známych údajov. Rozpis nákladov a výnosov spoločnosti k 13.11.2018, predpokladaných 
nákladov a výnosov k 31.12.2018 a rozpočet na rok 2019 je v priloženej tabuľke. 
V roku 2019 predpokladám zisk vo výške 2.560,00 EUR. 

 
Rozhodujúci  podiel  na  výnosoch  tvoria  tržby  za nájom – 210.860,00 EUR. Ďalšou položkou 
sú úroky z voľných finančných prostriedkov – 16.500,00 EUR. Ich výška je úmerná nízkym 
úrokovým sadzbám na trhu. Celkové  výnosy spoločnosti očakávam na úrovni 227.560,00 EUR. 

 
Náklady  spoločnosti  sú  predpokladané  na  celkovej  úrovni 225.000,00 EUR.  

V oblasti služieb čiastka 2.620,00 € pozostáva: 
• Zmluva o výkone audítorských služieb na rok 2019 je predpokladaná na 1.000 EUR 

ako v roku 2018 
• Zmluva na vedenie účtovnej a daňovej agendy – 12 mesiacov po 70,00 € a ročná 

uzávierka 120,00 € - spolu 960,00 € ročne.  
• Zmluva o ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri 

ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa. 
Zmluva je výške 30,00 € mesačne, to jest 360,00 € ročne 

• Ostatné náklady vo výške 300,00 EUR sú poštové, správne a bankové poplatky a 
iné.  

Personálne náklady MsBP vo výške 4.830 EUR predstavujú náklady na konateľa. Konateľ 
vykonáva svoju činnosť na základe Zmluvy o výkone funkcie vo výške 300,00 EUR mesačne + 
k tomu sociálne náklady. Spoločnosť nemá zamestnancov. 

Najvýznamnejšou  položkou  v štruktúre  nákladov  sú odpisy vo výške 208.700,00 EUR,  
čo  predstavuje takmer 93% z celkových  predpokladaných  nákladov  spoločnosti  v roku  2019. 

Úroky vo výške 5.300 EUR predstavujú úroky za tepelný vrt. Do konca roku 2020. 
 

K 16.11.2018 je na bankovom účte spoločnosti čiastka 382.589 EUR. 
 

Uvedený rozpočet bol schválený na valnom zhromaždení a stretnutí členov dozornej rady 
spoločnosti dňa 27.11.2018.  

 
Rok 2019 bude pre obyvateľov a odberateľov tepla v meste Sereď významný z dôvodu 

realizácie projektu pripojenia jednotlivých okruhov K4 a K9 na centrálnu kotolňu K5. Celková 
výška projektu je 2.820.943,23 €. Spoločnosť Energetika Sereď s.r.o. bola úspešná v tomto 
projekte Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (schválený podiel nenávratných zdrojov je 
2.397.806,85 €). Energetika už má dodávateľa na tieto práce po verejnom obstarávaní. Práce 
prebehnú na jar – leto 2019 po území mesta Sereď.  

Tento projekt jasne ukázal správne zvolenú cestu mesta Sereď pri tepelnom 
hospodárstve. Nenávratné prostriedky poskytnuté Energetike Sereď nebudú vstupovať do ceny 
tepla pre odberateľov. Energetika Sereď ich neodpisuje a po skončení nájmu budú bezplatne 
prevedené do majetku MsBP.  


