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Príhovor 
 

Vážení poslanci, 
 správa, ktorá sa Vám dostáva do rúk je materiálom, ktorý zobrazuje činnosť a hospodárenie 
akciovej spoločnosti za rok 2013. 
 Do hospodárskeho roku 2013 sme vstupovali s obavami opakovania sa problémov a nedostatkov 
z predchádzajúceho roku 2012. 
Neúspešný štart s veľkým nedostatkom „cashových“ peňazí a obáv zo spolupráce s obchodnými 
partnermi sme postupne začali prekonávať po serióznej dohode akcionárov. 
Pravidelnejším tokom peňazí za nami vykonané práce sme mohli naštartovať vo väčšom rozsahu 
pracovnú činnosť. Na základe zmluvných vzťahov sme zvládali k spokojnosti všetky práce pre našich 
partnerov. 
Pomocou kvalitnej techniky sme vyčistili v jarných mesiacoch celé mesto. 
Zelené plochy, živé ploty, kvetinové záhony sme udržiavali až do príchodu zimy. 
Samozrejme, zberu a uskladneniu odpadu sme počas celého roku venovali náležitú pozornosť.  
Teší nás, že biologický odpad má svoju koncovku v kompostárni, z ktorého výstup je kompost 
využívaný pre účely mesta. 
 Po dvojročnom období strádania, bolo potrebné venovať náležitú pozornosť zastaranému 
vozovému a strojovému parku. 
Rozšírenú reprodukciu sme čiastočne zabezpečili generálkovaním a strednými opravami nákladných 
vozidiel a zároveň sa nám podarilo v nami stanovenom rozsahu doplniť a obnoviť malú mechanizáciu. 
 Sociálny rozvoj spoločnosti a úpravy platov sme nemohli riešiť z dôvodu objektívnych príčin. 
Napriek tomu, že sme hospodársky rok ukončili s kladným výsledkom, spokojní nemôžeme byť. 
Zámery rozvoja spoločnosti sme naplnili len čiastočne. 
 Do roku 2014 vstupujeme s dlžobami, ale i presvedčením, že nastávajúci rok bude viac priaznivý 
pre podnikateľské aktivity. 
 
Zámery :  

- rozpracovaný zámer dotrieďovania komunálneho odpadu pre účely spaľovania a zároveň 
šetrenie kapacity skládkového hospodárstva chceme definitívne riešiť v tomto roku 

- v záujme vykonávania prác v kvalite, je potrebné doplniť vozový park technikou na zvoz 
KO 

- pre stabilizáciu pracovníkov vytvoriť lepšie podmienky v sociálnej a platovej oblasti 
- i naďalej zvyšovať účinnosť v serióznosti a kvalite vykonávaných prác vo všetkých 

oblastiach činnosti našej spoločnosti  
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2. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 
 
Základné údaje o spoločnosti 
 
Obchodné meno Technické služby Senica, a.s. 
Sídlo Železničná 465, Senica 
Právna forma Akciová spoločnosť 
Dátum založenia 
Dodatky 

8.4.1998 
10.3.2005 a 7.4.2005 

Dátum vzniku 9.7.2005 
IČO 36 228 443 
DIČ 2020187697 
IČ DPH SK2020187697 
Obchodný register Okresný súd Trnava, odd. Sa, vložka 10400/T 
  
Štatutárny orgán Predstavenstvo 
Dozorný orgán Dozorná rada  
Základné imanie 33.200,- € 
  
  

  
 
 
Štatutárnym orgánom je predstavenstvo. V mene spoločnosti konajú ktorýkoľvek dvaja členovia 
predstavenstva spoločne. 
 
Štruktúra akcionárov a ich podiel na základnom imaní spoločnosti 
 

 v € v % 
NUTRAN PROMOTIONS LIMITED 16 932 51,0 
MESTO SENICA 16 268 49,0 
Celkom 33 200 100,0 

 
 
Charakteristika spoločnosti 
 

Spoločnosť Technické služby Senica, a.s., so sídlom Senica, Železničná 465, sa špecializuje na 
vývoz komunálneho odpadu z mesta Senica. zo 17 okolitých obcí, 
Prevádzku skládky, zabezpečenie separovaného zberu odpadov, jeho pretriedenie a tak isto 
zabezpečuje prevádzku verejnoprospešných služieb / údržba verejnej zelene, údržba MK, údržba VO, 
dopravné značenie, cintorínske služby) a obchodnú činnosť  pre mesto Senica 
a obce záujmového územia. 
 
 
Predmet činnosti 
 
Predmet činnosti je vymedzený aktualizovanou koncesnou listinou a živnostenským listom vydaným 
Okresným úradom v Senici, odbor živnostenského podnikania, pod číslom živnostenského registra 
205-12535 a stanovami akciovej spoločnosti. 
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Zamestnanosť v spoločnosti v roku 2013 
 
Priemerný fyzický stav zamestnancov spoločnosti v roku 2013 bol 90 osôb. Technicko-hospodárske 
práce vykonávalo 22 zamestnancov a robotnícku profesiu 68 zamestnancov. 
Z celkového počtu zamestnancov boli 2 pracujúci dôchodcovia. 
 
Prehľad o počte zamestnancov a mzdových prostriedkoch 

 

Rok 

Počet 

zamestnancov k 

31.12. 

z toho THP Hrubé mzdy Priemerná mzda 

2013 84 22 734 917 681 

2012 79 21 717 954 628 

2011 86 21 739 615 639 

 
  Prijatí zamestnanci Rozviazanie PP 

rok 2013  celkom 29 28 

z toho - doba určitá 27 20 

z toho odchod do dôchodku x 5 

organizačné dôvody x 2 

ukončenie na vlastnú žiadosť x 1 

 
V súvislosti so sezónnymi prácami, ako sú jarné čistenie a kosba   v období mesiacov apríl až 

október každoročne prijímame zvýšený počet pracovníkov na dobu určitú. To priamo súvisí  
s rastom nákladovosti a zvýšenej potreby finančných prostriedkov na mzdy, spotrebný materiál  
a pohonné hmoty v uvedenom období. 
 

Spoločnosť zamestnávala v priebehu roka v priemere 2 zdravotne postihnuté osoby. Podľa 
zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, podľa §63 ods.5, 
zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu na celkovom počte svojich zamestnancov. 
Po prepočte na celkový počet zamestnancov za rok 2013 by mala spoločnosť zamestnávať troch 
pracovníkov so ZP. Celkový odvod za chýbajúceho 1 zamestnanca so ZP bol 951 €. 

 
 
Iné dôležité informácie 
 

Spoločnosť poskytuje svoje služby výhradne len na území Slovenska, neexistujú podniky, 
v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom, nemá zriadenú organizačnú zložku 
v zahraničí, spoločnosť nevynaložila žiadne náklady na výskum a vývoj. 
Mesto Senica je účtovná jednotka, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu 
účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj spoločnosť Technické služby 
Senica, a.s. 

 
Spoločnosť Technické služby Senica, a.s., je členom s nepovinným členstvom v : 

Združenie verejnoprospešných prác SR 
Spoločenstvo práčovní a čistiarní. 
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57%

43%

Výnosy 2013

Mesto

Ostatní

Spoločnosť za rok 2013 poukázala podiel zaplatenej dane v hodnote 811,21 € Neinvestičnému fondu 
Pre zdravie – Pro salvus, n. f., Tomášikova 50 C, 831 04 Bratislava. 
 

Pre mesto Senica, ako spriaznenú osobu boli  uskutočňované práce a služby na základe zmluvy 
o dielo v objeme 1 009 565 €. V porovnaní s rokom 2012 ide o 3,38 % nárast. 
Tieto práce a služby pre mesto Senica sme vykonávali na základe uzatvorených zmlúv: 
• Zmluva o dielo, zmluva o poskytovaní služieb a prác medzi Technickými službami Senica, a.s.    

a Mestom Senica zo dňa 1.10.2006. 
• Zmluva o zbere, preprave, zneškodňovaní KO a DSO č. 1/1/2002 zo dňa  31.12.2001. 
• Zmluva o nakladaní a zhodnocovaní bioodpadu č. 319/BRO/SE/2006 od  29.5.2006. 
• Zmluva o nakladaní s objemovým odpadom a drobným stavebným  odpadom (zberný 

dvor)č.1/ZD/SE/2007 z 8.1.2007. 
• Zmluva o prevzatí, preprave a zneškodňovaní NBO č. 23 z 29.5.2006. 
• Zmluva o prevádzkovaní a prenájme kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto 

Senica účinná 18.7.2013. 
 

Zmluvy sa aktualizujú formou prílohy vždy po zmene ceny za poskytované služby. 
Okrem týchto poskytovaných služieb pre Mesto Senica vykonávame odvoz KO podnikateľským 
subjektom v meste a iné služby  pre mesto Senica, ako je dopravné značenie, príprava a technické 
zabezpečenie podujatí konaných v meste - Vianočná dedina, Martinské svetlonosenie, májové 
slávnosti.  
 
Prehľad o poskytovaných službách pre Mesta Senica a ostatných odberateľov poskytuje tabuľka. 
 

ukazovateľ(€) 2013 2012 2011 

Výnosy spoločnosti - celkové 2 198 612 2 237 436 2 266 256 

Výkony pre Mesto - rekapitulácie 1 009 565 976 503 918 526 

Výkony pre Mesto - dopravné značenie 38 667 44 145 65 776 

Ostatné drobné výkony pre Mesto (VO 258 247 €) 10 634 11 471 31 896 

Inžinierska činnosť ( subdodávky) 3 895 5 295 11 375 

Vývoz KO organizácie - fakturované Mestu 183 153 173 778 164 028 

výkony pre mesto mimo rekapitulácií 236 349 234 689 273 075 

Výnosy od Mesta – celkové 1 245 914 1 211 192 1 191 601 

Výnosy od ostatných odberateľov 952 698 1 026 244 1 074 655 

 
Pre okolité obce, podnikateľov a občanov boli vykonané práce v objeme 952 698 €, čo je  v porovnaní 
s rokom 2012 zníženie o 7%. Poskytované služby pozostávali z  vývozu odpadu, skládkovania odpadu, 
výsadby a údržby zelene, opráv verejného osvetlenia a iných služieb obchodnej činnosti.  
Práce a služby, ktoré sme vykonávali pre okolité obce  Dojč, Šajdíkove Humence, Koválov, Rohov, 
Rybky, Rovensko, Častkov, Hlboké, Osuské, Hradište, Jablonica, Prietrž, Sobotište, Podbranč, 
Bukovec, Záhorie, 
Štverník-Brezová pod 
Bradlom, boli 
poskytované na základe 
uzatvorených zmlúv. 
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Základné ekonomické ukazovatele 
 
Prehľad nákladov a výnosov, porovnanie HV 
 

v . € (po zdanení) 
   Rok Náklady Výnosy HV 

2013 2 120 445 2 198 612 78 167 

2012 2 034 031 2 237 436 203 405 

2011 2 125 821 2 266 257 140 436 

 
 

 

 

1300000

1500000

1700000

1900000

2100000

2300000

2500000

Náklady Výnosy

2011

2012

2013



   
 

Informatívna správa 2013 
 

7

3. ČINNOSŤ JEDNOTLIVÝCH DIVÍZIÍ  
 
Činnosť spoločnosti je zabezpečovaná tromi divíziami, ktoré úzko spolupracujú a na sebe sú závislé 
technikou i personálne. 
1.  Divízia ekonomická 
2.  Divízia komunálnych prác 
3.  Divízia dopravno- technická 
 
1.divízia ekonomická: zabezpečuje ekonomický chod a obchodnú činnosť spoločnosti. 
 
Činnosť tejto divízie je rozdelená na 6 stredísk 
• stredisko  1701 – Ostatné služby 
• stredisko  1702 – Ostatné služby – autobusová stanica, OK 
• stredisko  1703 – Rekreačné zariadenie, chata 
• stredisko  1704 – Správa parkovísk 
• stredisko  1705 – Chemická čistiareň 
• stredisko  1706 – Kvetinová predajňa 

 
• stredisko 1701 – Ostatné služby 
Činnosť tohto strediska je zameraná na zabezpečenie   ekonomického chodu spoločnosti z pohľadu 
organizačného i finančného zabezpečenia.  Samotné hospodárenie tohto strediska vykazuje 
mínusový výsledok hospodárenia. Najväčší podiel na zápornom hospodárskom výsledku majú 
režijné náklady spoločnosti, ktoré sa do nákladov ostatných stredísk rozpúšťajú podľa podielu 
priamych miezd. Manažment  spoločnosti v rámci úsporných opatrení z pohľadu vynakladania 
ekonomicky oprávnených nákladov hľadá možnosti na znižovanie nákladovosti spoločnosti.  
Výnosy na tomto stredisku sú dosiahnuté z prenájmu nebytových priestorov , z prenájmu 
reklamných tabúľ a úrokov z bankových účtov. 
Ekonomická agenda spoločnosti ( účtovníctvo, mzdy a personalistika, skladové hospodárstvo 
a fakturácia) i agenda odpadového hospodárstva sa jednotne spracúvajú Informačným systémom 
Profit od firmy Softip a.s. Banská Bystrica. 
 
 

Prehľad o výnosoch na stredisku 1701 
(€) 

Ukazovateľ 2013 2012 2011 

Nájomné – nebytových priestorov -areál TS 3 954 7 809 16 916 

Nájomné za reklamné tabule 7 132 7 979   7 535 

 
 
Výnosy z nájmu nebytových priestorov v administratívnej budove poklesli v roku 2013 porovnaní 
s rokom 2011 až o 76%. V roku 2012 ukončila s nami nájomnú zmluvu spoločnosť DDK Slovakia 
a v júli v roku 2013 firma Bellcroft s.r.o. Obe firmy si obstarali vlastné priestory.   
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• stredisko 1702 – Ostatné služby – autobusová stanica 
Budovu autobusovej stanice  mala spoločnosť Technické služby, a.s. v prenájme od Mesta Senica. 
V auguste 2013 Mesto Senica predalo areál SAD Senica firme Slovenský hodváb PLUS, s. r.o. 
a následne bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou Technické služby Senica, a.s. v časti 
„C/ Autobusová stanica“. Následne bolo Mestu Senica bezodplatne formou daru odovzdané 
technické zhodnotenie budovy SAD – plynová kotolňa a plynová prípojka, elektrická inštalácia 
a vodoinštalácia v zostatkovej účtovnej hodnote 22 098,45€, čo sa negatívne prejavilo na celkovom 
hospodárení tohto strediska. S uvedeným darom súvisia  daňové povinnosti voči štátu, splnením 
ktorých  sme odviedli na DPH a dani z príjmov spolu 11 542 €.  
Do konca novembra sme boli poverení Mestom Senica správou týchto nebytových priestorov 
a k 29. 11.2013 prišlo k protokolárnemu odovzdaniu budovy Autobusová stanica Senica. Časť 
priestorov sme využívali na  zabezpečovanie našich obchodných služieb a to na prevádzku  
kvetinovej predajne „Úsmev“, čistiarne šatstva a obchodnej kancelárie. Druhú časť priestorov  v  
budove sme prenajímali ako nebytové priestory   týmto nájomcom: 
Slovenská autobusová doprava Trnava, Očná optika p. Laláková, , Prvá stavebná sporiteľňa  
p. Žáková, Bagetáreň p. Schikuta, Zmenáreň p. Štefík, poisťovňa Alianz p. Morávková, predaj 
tlače p. Machová, klúčová služba  ELKO , p. Lanák., Slovenská sporiteľňa- bankomat. 
Vonkajšie priestory autobusovej stanice sme prenajímali ako plochy určené na krátkodobé 
parkovanie autobusov prepravných spoločností   
SAD Trenčín a.s., SKAND Skalica spol. s r.o., L+L autobusová doprava s.r.o. Senec, OSNADO  
s.r.o. Stará Paka. 
K 1.12.2013 bola ukončená činnosť obchodnej kancelárie na Autobusovej stanici, ukončili sa 
nájomné zmluvy s podnájomníkmi nebytových priestorov a taktiež zmluvy o prenájme 
parkovacích plôch. 
Kvetinová predajňa „Úsmev“ bola prevádzkovaná spoločnosťou Technické služby Senica, a.s. 
počas celého roka 2013 a ukončená k 2.1.2014. 
Prevádzka rýchločistiarne bola zachovaná v pôvodných priestoroch, ktoré máme momentálne 
v prenájme od firmy SAD Invest, s.r.o. 
 
  

Prehľad o výnosoch na stredisku 1702 
(€) 

Ukazovateľ 2013 2012 2011 

Nájomné – nebytových priestorov v budove 
autobusovej. stanice 

21 640 23 923 24 024 

Krátkodobé parkovacie služby. (autobusy) 9 930 9 800 10 233 

 
 Ukončenie nájomnej zmluvy s Mestom Senica sa na celkových výnosoch za prenájmy 
priestorov na stredisku Autobusovej stanice v roku 2013 neprejavilo výrazným spôsobom. K úplnému 
výpadku výnosov príde až v roku 2014, čo určite negatívne ovplyvní celkový výsledok hospodárenia 
a taktiež plynulosť peňažných tokov v priebehu roka. 
  
• stredisko 1703 – Rekreačné zariadenie, chata 

Na regeneráciu pracovných síl zamestnancov využívame vlastnú menšiu chatu v rekreačnej oblasti 
Kunov počas letných mesiacov. 
Náklady vo výške 788,61 € boli vynaložené na údržbu a prevádzku rekreačného zariadenia. 
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• stredisko 1704 – Správa parkovísk 
Od 1.4.2004  zabezpečujeme  prevádzkovanie parkoviska pri Mestskom úrade Senica. 
Túto činnosť vykonávajú dvaja pracovníci (dôchodcovia)  v pracovných dňoch v čase 
Od 7,00 do 16.00 hod. Parkovisko má 35 parkovacích miest. 
Náklady  vo výške 5 209 € predstavujú  náklady na mzdy pracovníkov, odpisy HIM a materiálové 
zabezpečenie tejto prevádzky. 
Prehľad o dosiahnutých výnosoch poskytuje tabuľka.  
 

Prehľad o výnosoch za parkoviská 1704 
(€) 

Ukazovateľ 2013 2012 2011 

tržba za parkovanie 5 010 4 864 4 119 

 
• stredisko 1705 – Chemická čistiareň 

 
Od 15. 7. 2002 zabezpečujeme prevádzku chemickej čistiarne. Táto prevádzka je umiestnená 
v budove na autobusovej stanici a je zabezpečovaná dvoma pracovníčkami. 
Z dôvodu pokrytia prevádzkových nákladov  sme začiatkom roka okrem iných opatrení pristúpili 
i k úprave cien za poskytované služby v priemer o 5 %. No nakoľko prišlo v priebehu roka 
k ukončeniu nájmu budovy Autobusovej stanice s Mestom Senica, do hospodárskeho výsledku za 
stredisko Chemickej čistiarne začali vstupovať i náklady za prenájom priestorov, nepodarilo sa 
v rámci strediska chemickej čistiarne dosiahnuť plánovaný kladný hospodársky výsledok. 
Momentálne je prevádzka chemickej čistiarne zachovaná v pôvodných priestoroch, v prenájme od 
firmy SAD Invest, s.r.o., no do budúcna bude potrebné vyriešiť chod prevádzky v nových 
priestoroch, nakoľko nový vlastník budovy v rámci plánovanej rekonštrukcie s prevádzkou 
chemickej čistiarne neuvažuje.  

 
Výnosy  čistiareň  
(€) 

Ukazovateľ 2013 2012 2011 

Tržby za služby 27 372 24 046 25 959 

 
 
• stredisko 1706 – Kvetinová predajňa „Úsmev“ 
 

Od 1.8.2001 do 31.12.2013 spoločnosť prevádzkovala v rámci obchodnej činnosti Kvetinovú 
predajňu v budove autobusovej stanice. V spojení s už spomínaným ukončením nájomnej zmluvy 
s Mestom Senica, sa spoločnosť Technické služby, a.s. rozhodla už nepokračovať v prevádzkovaní 
Kvetinovej predajne a následne prevádzku spolu so zariadením a zvyšným tovarom odpredala 
začiatkom roka 2014 zamestnankyniam predajne. V tejto súvislosti prišlo k 31.12.2013 k ukončeniu 
pracovného pomeru s oboma pracovníčkami z organizačných dôvodov, čo sa následne premietlo 
v navýšení mzdových nákladov a na zápornom výsledku hospodárenia na stredisku Kvetinovej 
predajne.   
 
Prehľad hospodárenia za kvetinovú predajňu . 
(€) 

Ukazovateľ 2013 2012 2011 

Hospodársky výsledok  k  31.12. -4 827 -873 1 102 
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2. divízia komunálnych prác 
 

 zabezpečuje pre mesto Senica údržbu a čistotu verejných priestorov a  komunikácií patriacich do 
majetku mesta. Ďalej zabezpečuje  vývoz  a nakladanie s   odpadom   z celého rajónu mesta 
a okolitých 16 obcí. 
Činnosť  divízie je rozdelená na 7 stredísk. 

• verejná zeleň 
• čistenie mesta 
• dopravné značenie a údržba MK 
• odvoz komunálneho odpadu 
• skládka komunálneho odpadu  
• separovaný zber a zberný dvor  
• kompostáreň  

 
Charakteristika činností jednotlivých stredísk: 

 

Verejná zeleň 
údržba a kosenie trávnatých plôch, tvarovanie a strihanie živých plotov, výrub 
a orez drevín 

Čistenie 
mesta 

čistenie miestnych komunikácií , zimná údržba komunikácií   

Dopravné 
značenie  
a údržba MK 

údržba a oprava  zvislého  a vodorovného značenia na miestnych 
komunikáciách, oprava  miestnych komunikácií – ciest a chodníkov  

Odvoz 
komunálneho 
odpadu 

zber a vývoz komunálnych   odpadov, údržba nádob na odpad a stojísk 
kontajnerov   
 

Skládka uloženie komunálnych a ostatných odpadov   

Separovaný 
zber a zberný 
dvor  

zber, zvoz, dotriedenie, upravenie a odovzdanie na zhodnotenie  
vyseparovaných odpadov, prevádzka zberného dvora     

Kompostáreň  Spracovanie bioodpadu kompostovaním     
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       Z vykonaných prác pre mesto na stredisku verejnej zelene, čistenia MK, dopravného 
značenia za  rok 2013 uvádzame niektoré činnosti: 

• strojové čistenie  (  500 hodín)   komunikácií , chodníkov, parkovísk 
• údržba zelených  plôch 58,5 ha (kosenie, hrabanie, zber, odvoz a uloženie zeleného odpadu. Na 

plochách patriace mestu  vrátane cintorínov  boli zrealizované  4 kompletné kosby. Stred  
mesta bol vykosený  šesť  krát.    

• tvorba zelene (výsadba  letničiek  400 ks,   úprava kvetinových záhonov  a kvetináčov a ich 
údržba (okopávanie a zálievka), výsadba trvaliek 143 ks, výsadba záhonu na cintoríne 305 
rastlín. 

• orezávanie ,  výrub stromov, frézovanie pňov   
• orezávanie a tvarovanie živých plotov , solitérov ( dva krát ročne), vykonané na ploche   

 11 000 m2 
• opravy dopravného vodorovného i zvislého značenia, dopĺňanie nových zvislých DZ, 
      vodorovné značenie (70 prechodov .) 
• vyznačenie parkovacích miest (na základe objednávky 1011 ks  ) a osadenie  a vyznačenie 

dopravného  značenia pre trvalé  alebo dočasné   parkovanie   
• oprava a údržba miestnych komunikácií canadermixom a liatym asfaltom (podľa havarijných 

stavov ) 
• údržba fontány, lávok a schodísk,    
• zabezpečovanie kultúrno-spoločenských akcií a podujatí mesta (májové slávnosti, silvestrovský 

beh, maratón...)  
 
• odvoz komunálneho odpadu   
 
Prehľad  o počte a obsluhe nádob na vývoz KO za rok 2013 s porovnaním  s rokom 2012  

 

Kontajner 
(objem) 

Počet kontajnerov 
obsluhovaných 

Počet obslúh 
realizovaných 

2012 2013 2012 2013 
Kont. 110,120,140 l 6461 6474 218 526 219 015 
240 l 445 464 12 552 13 109 
660 l 27 26 1 017 62 073 
Kont. 1100 l 777 764 63 235 28 107 
Kont. 1100 l SZ 588 590 28 083  
Z toho   Papier 194 196   
              Plasty a tetrapaky  177 179   
              Sklo 152 150   
              Kovové obaly  65 65   
Rozloženie kontajnerov SZ : Mesto – 394, obce – 24, podniky – 172 

 
              Z toho v meste Senica 

 

Kontajner 
(objem) 

Počet kontajnerov 
obsluhovaných 

Počet obslúh 
realizovaných 

2012 2013 2012 2013 
Kont. 110,120,140 l 2140 2153 106 007 106 663 
240 l 56 65 2 624 2 780 
660 l 15 14 549 540 
Kont. 1100 l 596 590 57 138 55 895 
Kont. 1100 l SZ 568 566 29 000 28 866 
Malé koše 418 404 64 300 61 812 
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• skládka odpadu  
          Prehľad o množstvách    uložených v roku 2013 a v roku  2012  
 

Jablonica   
množstvo uložených v tonách   

 2012 2013 
Celkom  16 814 13 488 

Zemina ( prekrývka)   3 500 1 104 
Komunálny odpad  9 045 8 898 

Stavebný a ostatný odpad  4 269 3 486 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• separovaný zber  a zberný dvor  
       Prehľad o množstvách  vyseparovaných  v roku 2013 
s porovnaním s rokom  2012  
 

 
Druh odpadu  Rok / tony 

 2012 2013 
Sklo 359 447 
Papier 593 570 
Plasty 174 238 
VKM – tetrapaky  25,4 50 
Kovové obaly  33 31 
Elektronický šrot 93,8 63,2 
Nebezpečné odpady  91 90 

Uvedené množstvá predstavujú množstvo vyseparovaných  a dotriedených komodít, ktoré sa  
odovzdávajú na zhodnotenie. V zbernom  dvore  sa zhromažďuje  a je možnosť uložiť 60 druhov 
odpadov.     
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• nakladanie s bioodpadom a kompostáreň   
 
- zber bioodpadu  bol  realizovaný od rodinných domov  podľa požiadaviek mesta  a vzájomne 
odsúhlaseného harmonogramu zberu  
 
Porovnanie  množstiev  zvezeného bioodpadu a produkcie z kosby s rokom 2012     
 

Druh bioodpadu 
Rok / tony 

2012 2013 
Kosba   mesto   882 778 
Zber občania  665 739 

 
- kompostáreň začala svoju prevádzku v júli postupným navážaním bioodpadu a v jesenným 
mesiacoch sa začalo s kompostovaním  
 
Prehľad nakladania s bioodpadom v kompostárni  za rok 2013      
 

Celkom prijaté množstvo bioodpadu  716 ton 
Zhodnotené množstvo kompostovaním  402 ton 
Skladované množstvo bioodpadu nezhodnotené 314 ton 
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3. divízia dopravno-technická 
 
 
Zohráva dôležitú úlohu v štruktúre našej spoločnosti pri poskytovaní prác a služieb. 
Činnosť divízie je rozdelená do troch stredísk  

• 4 701  - doprava 
• 4 201 – verejné osvetlenie 
• 4 301 – správa pohrebísk a pohrebnej služby 

 
Úlohou divízie je poskytovať dopravné prostriedky a mechanizmy pre divízie komunálnych prác 
a zabezpečovať prevádzkovú schopnosť motorových vozidiel a ostatných zariadení a závesného 
náradia. 

• Stredisko 4701 –  Doprava 
Hlavnou činnosťou  tejto divízie je autodoprava, ktorej  náplňou je vývoz KO od zmluvných 

partnerov, firiem a fyzických osôb. Ďalej zabezpečuje predaj a rozvoz štrku a piesku pre občanov 
a podnikateľské subjekty, poskytovanie  služieb  stavebnou mechanizáciou UNC 060, UNK 320, 
Dozér T 170 a  práce traktormi a mechanizmami pri príprave pôdy.  
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Prehľad spotreby PHM 
 

 
 
 

 
 
Zavedenie mýtneho systému Národnou diaľničnou spoločnosťou v roku 2010 zasiahlo i našu 
spoločnosť, nakoľko naše vozidlá vykonávajú prepravu i po spoplatnených úsekoch ciest, či pri 
vývoze odpadu od obcí, alebo vývoze odpadu na skládku Jablonica. 
 

Ukazovateľ  (€) 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Náklady - platenie mýta 6 546 6 121 6 283 

 
V roku 2010 bol zavedený monitorovací systém vozidiel cez GPS Systém u vybraných 11 vozidiel 
z jestvujúceho vozového parku. 
Zavedením systému sa zvýšila efektívnosť využívania vozového parku, zároveň slúži ako kontrolný 
mechanizmus na denné sledovanie prejazdených kilometrov, množstve natankovaného 
a spotrebovaného paliva. 
Do monitorovacieho systému bolo začlenených 6 vozidiel na vývoz komunálneho odpadu (Bobr, 
Man), 3 vozidlá Liaz ramenový nosič kontajnerov, 2 vozidlá Avia A 30 sklapač, ktoré sú pri 
poskytovaní služieb najviac a pravidelne využívané. 
Cieľom bolo zvýšenie efektívnosti využívania jestvujúceho vozového parku a optimalizáciu výkonov. 
V roku 2013 boli dodávateľsky zrealizované  opravy montážnych pojazdných plošín a to generálna 
oprava podvozku  AVIA 31  SE 931 AM a zdvíhacieho príslušenstva  plošiny  MP -16 v hodnote      
29 348 €  - realizoval „PAS Zábřeh“  a generálna oprava motora pojazdnej plošiny Multicar M 25,  

 
 

Spotreba PHM 
(nafta) 

Priemerná 
cena 

Finančné 
vyjadrenie 

v litroch v €/liter v € 

2013 97 101 1,139 110 430 

2012 93 569 1,1760 110 143 

2011 101 231 1,0968 111 034 
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94 600

99 600
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Finančné vyjadrenie
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SE 372 AL a hydraulického rozvodu ramien  MP -10 v hodnote  11 098 €  - realizovala „ Světluška 
s.r.o.“ 
Ďalej bolo v generálnej oprave nákladné vozidlo AVIA 30 K, SE 437AH vo firme PAS Zábřeh na 
Morave, a.s. v hodnote 18 358 €. Uvedené vozidlá sú z r. výroby 1981 - 88 a vyžadovali značnú 
opravu na udržanie v prevádzkovom stave. 
Po dopravnej nehode zapríčinenej druhým účastníkom cestnej premávky bolo vyradené z evidencie 
vozidlo Liaz Bobr pres SE 598 AH pre neefektívnu nákladovosť na opravu a následne nahradené 
zakúpením jazdeného komunálneho vozidla MAN TGS s nástavbou FAUN Rotopres 520 v hodnote 
54 700 €,  od „REDOX Lučenec“.  
 
Popri vývoze KO zohráva dôležitú úlohu vývoz VOK reťazovými nosičmi kontajnerov na podvozkoch 
LIAZ. Využívame VOK   o objemoch 5m3,7m3 a 10m3. 
Taktiež zabezpečujeme vývoz naťahovacím hákovým nosičom na podvozku LIAZ, pri ktorom 
používame kontajnery typu ABROL.  
 
 
Prehľad o dosiahnutých výnosoch za VOK poskytuje tabuľka. 
(€) 
 

ukazovateľ 2013 2012 

tržba za vývoz VOK(60227/4701)Mesto 45 253 46 189 

tržba za vývoz VOK(60210/4701) organiz. 44 277 59 454 

tržba za vývoz VOK (60210,27/2603) ZD-SZ 9 973 17 503 

tržba za prenájom VOK  (60241/4701)organiz. 2 205 2 110 

tržba za prenáj. kontajnerov na SZ(60234/2603) 12 374 10 236 

spolu 114 082 135 492 
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• Stredisko 4201 – Verejné osvetlenie. 
 

Zabezpečuje údržbu a opravu VO v meste Senica a podľa požiadaviek aj v okolitých obciach. Zároveň 
zabezpečuje údržbu dvoch signalizačných zariadení v meste Senica. 
Celkom bolo udržiavaných 1801 svetelných bodov.  
V rámci údržby VO v meste bolo vymenených 369 ks výbojok. 
Pracovníci strediska okrem prác na VO vykonávajú rôzne činnosti pre stredisko verejnej zelene  /orez 
a výrub stromov, údržba fontány/  a rôzne práce vo výškach za pomoci montážnych plošín: MP -16 
a MP -10. 
 
V roku 2013 boli vykonávané len bežné opravy VO. Poruchy na VO a svetelnej signalizácii patria 
medzi tie, ktoré si rýchlo všimne veľa ľudí, preto je nevyhnutné okamžite zaistiť opravu. 
  
 
Porovnanie výnosov za opravu a údržbu VO   

výnosy 2013 2012 

doprava - prenájom plošiny 5 259 6 554 

opravy a údržba VO 60 660                  66 780 

ostatné výnosy 
 

49 

spolu 65 919 73 383 

 
Ponuka služieb: 

- Odstraňovanie porúch VO a dopravnej signalizácie 
- Vyhotovenie revízií a následné odstránenie zistených nedostatkov 
- Inštalácia nových svietidiel, výmena a oprava starých 
- Opravy havárie káblových rozvodov 
-  Inštalácia svetelnej výzdoby (vianočná a pod.) 
- Prenájom vysokozdvižných plošín 
- Non s top pohotovostná služba /pre Mesto Senica) 

 
 
 

• Stredisko 4301 – Správa pohrebísk a pohrebná služba 
 
  Mesto Senica poverilo našu spoločnosť  od 1.6.2008 vykonávaním správy a údržby cintorína 
v meste Senica a jeho častiach Kunov a Čáčov. 
Spoločnosť si zabezpečila potrebné vyškolenie  vedúceho pracovníka v súlade so zákonom 
o pohrebníctve a živnostenským zákonom a rozšírila svoju činnosť v obchodnom registri. 
Vedúca pracovníčka cintorínskych služieb absolvovala kurz “Odborná príprava na prevádzkovanie 
pohrebnej služby a pohrebiska“ v zmysle zákona 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a vykonali 
kvalifikačnú skúšku podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(Živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a získali Osvedčenie na vykonávanie 
živnosti Skupina: 314-Ostatné, živnosť: 8.1. – Prevádzkovanie pohrebiska, 
 Živnosť  8.2. – Prevádzkovanie pohrebnej služby. 
Od 1.6.2008 na základe uzatvorenej zmluvy s Mestom Senica spoločnosť začala vykonávať správu 
a údržbu cintorínov v súlade s požiadavkami mesta (kosenie, hrabanie, orez stromov, odvoz KO, 
prenájom nebyt. priestorov a pod.)pod kontrolou a vedením jedného vedúceho pracovníka - správcu 
cintorína, ktorý súčasne vykonával aj administratívne práce. 
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Od 1.4.2010 spoločnosť začala vykonávať pohrebnú službu pre mesto Senica a okolité obce. 
 
Na zabezpečovanie činnosti – prevádzkovanie pohrebiska, spoločnosť má v prenájme na základe 
zmluvy od Mesta Senica dlhodobý hmotný a drobný hmotný majetok. 
Dlhodobý hmotný majetok: 

• Dom smútku v Senici 
• Budova márnice 
• Dom smútku v Čáčove 
• Dom smútku v Kunove 
• Oplotenie cintorína v Senici 
• Luster v dome smútku v Senici 

Drobný hmotný majetok: 
• Vybavenie obradnej siene domu smútku v Senici 
• Interiérové vybavenie priľahlých miestností a chodieb 

 
 

Na náklady spoločnosti v roku 2009 bola zariadená kancelária správcu cintorína nábytkom 
i výpočtovou technikou. Ďalej boli zakúpené nové informačné tabule v počte 4 ks. 

V roku 2010 boli zrekonštruovaná predajňa , kancelária i šatne na cintoríne v dome smútku . 
Predajňa bola vybavená novým nábytkom , registračnou pokladňou, multifunkčným zariadením, 
internetom prepojením na prenos dát do účtovnej evidencie. 

V roku 2011bola uskutočnená výmena plastových okien na kancelárii a výmena plastových 
dverí na vchode do výrobne kvetín, viacero opráv pohrebného auta v hodnote 1 595€. 

V roku 2012  sa vybudovali dodávateľským spôsobom  
-nové chodníky na cintoríne v Senici (v sektore C – nová plocha na pochovávanie,  
-v urnovom háji, a v detskej časti)-základy pod urnovú stenu 
-vybudovanie ďalších urnových hrobov  
-rekonštrukcia WC pre verejnosť v Dome smútku v Senici 
- zabezpečenie a osadenie informačných tabúl o pochovaných občanoch vrátane orient. mapy.  

V roku 2013 rozhodnutím Mesta Senica nadobudli  Technické služby Senica a.s. oprávnenie 
nakladať s vybranými poplatkami za hrobové miesta. Tieto  prostriedky sa použili na zveľaďovanie 
cintorínov, zabezpečenie údržby, úpravy na cintorínoch a riešenie nevyhnutných havarijných stavov.   
V roku 2013 sa vybudovalo: 

•  Urnová stena na cintoríne v Senici 
• Vybudovanie a vysadenie záhona pri hlavnej bráne na cintoríne v 

Senici 
• Navigačný chodníkový systém na cintoríne v Senici ( osadenie 

smerových tabúľ a sektorov) 
• Informačné tabule na cintorínoch Senica, Kunov, Čáčov 
• Oprava strechy domu smútku v Senici 
• Vybudovanie ďalších nových urnových hrobov 
• Vybudovanie chodníkov na cintoríne v Senici (v sektore „C,E“ – 

nová plocha na pochovávanie, v urnovom háji) 
• Nákup plastovej nádrže na kvapalinu - v prípade poruchy v dodávke 

vody 
 
 
 
 



   
 

Informatívna správa 2013 
 

19

Prehľad o výnosoch za vykonávanie pohrebnej služby. 
(€) 

Ukazovateľ 2013 2012 2011 

tržba za nájom. obradnej miest. (60286) 8 925 6 897 6 400 

Tržba za nájom nebyt. priestorov(60240) 387 387 387 

Tržba za predaný tovar (60430) 68 540 68 450 77 013 

Tržba za pohrebné služby (60201) 46 945 43 714 40 139 

Tržba za nájomné za hrobové miesta 12 852 xxx xxx 

 Spolu 137 649 119 448 123 939 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6%

1%

50%

34%

9%

2013

tržba za nájom. obradnej miest.

Tržba za nájom nebyt. Priestorov

Tržba za predaný tovar

Tržba za pohrebné služby

Tržba za nájomné za hrobové
miesta



   
 

Informatívna správa 2013 
 

20

 
Prehľad o počte vykonaných obradov podľa jednotlivých cintorínov poskytuje tabuľka. 

 

 
počet obradov počet obradov 

Cintorín Rok 2013 Rok 2012 

Senica 126 120 

Čáčov 16 12 

Kunov 8 6 

spolu 150 138 

okolité obce 22 27 

celkom 172 165 

 
 
 
Výsledkom hospodárenia na stredisku bola strata. V roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 však prišlo 
k jej zníženiu. V nemalej miere sa na zápornom hospodárskom výsledku podieľali  mzdové náklady 
v spojení s nákladmi na pohotovosť zamestnancov, vysoké energetické náklady na prevádzku Domov 
smútku a náklady spojené s viacerými opravami pohrebného vozidla. V budúcom roku plánujeme 
prostredníctvom leasingu prefinancovať nákup nového pohrebného vozidla, čo by nám v konečnom 
dôsledku malo priniesť úsporu nákladov a finančných prostriedkov vynaložených na opravy vozidiel.  
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4. FINANČNO – EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 
 

Zhodnotenie finančnej a majetkovej situácie. 
 

Spoločnosť rok 2013 ukončila s hospodárskym výsledkom pred zdanením vo výške 110 223,65 €. 
Hospodársky výsledok po zdanení predstavoval zisk vo výške 78 167 €. 
 
Vývoj jednotlivých položiek aktív a pasív v porovnaní s minulým rokom. 
 Zdroj : Súvaha za rok 2013. 
Súvaha v skrátenom rozsahu v celých € 
 
Ukazovateľ k 31.12.2013 k 31.12.2012 Rozdiel 

(Súvaha) v € NETTO NETTO   

MAJETOK spolu 1 977 089 2 040 702 -63 613 

A. Neobežný majetok  993 061 1 057 972 -64 911 

B. Obežný majetok 973 035 973 267 -232 

C. Časové rozlíšenie 10 993 9 463 1 530 

VLASTNÉ IMANIE  a Záväzky spolu 1 977 089 2 040 702 -63 613 

A. Vlastné imanie 921 135 944 670 -23 535 

B. Záväzky 1 055 354 1 085 794 -30 440 

C. Časové rozlíšenie  600 10 238 -9 638 

 
 
 Rok 2013 bol z pohľadu hospodárenia pokračovaním prorastových období a kontinuálne 
nadviazal na priaznivú situáciu z roku 2011 a 2012. Vykázaný hospodársky výsledok nie je úplne 
prejavom priaznivého hospodárskeho rastu (súčasťou účtovania a vykázania hospodárskeho výsledku 
v roku 2013 nebolo na rozdiel s rokom 2012 a 2011 zaúčtované rozpustenie účelovej finančnej rezervy 
na skládku). 
 Vygenerovaný hospodársky výsledok za rok 2013 predstavuje dostatočný zdroj pre efektívny 
a produktívny rozvoj spoločnosti Technické služby, a.s. Senica. 
Spoločnosť v roku 2013 dostatočnou mierou zabezpečila základné parametre rozšírenej reprodukcie vo 
svojej produkčnej oblasti (udržanie a zabezpečenie formou opráv dlhodobého hmotného investičného 
majetku, zlepšovanie úrovne finančných ukazovateľov hospodárenia, hlavne rentability a nárast 
likvidných prostriedkov). 
 
 V súlade s uvedenými skutočnosťami, ako aj pozitívnym trendom v zabezpečení 
východiskových prostriedkov pre budúci udržateľný rozvoj možno konštatovať, že hospodárenie 
a vykázané ekonomické skutočnosti boli v roku 2013 mimoriadne priaznivé. 
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Ukazovatele peňažných tokov – nepriama metóda 
 

 
Ukazovateľ 31.12.2013 31.12.2012 

v tis. € 
  

Čisté zvýšenie(+)alebo zníženie(-) 
  

peňažných prostriedkov 
  

A - Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 239 114 92 915 

B - Čisté peňažné toky v investičnej činnosti -37 161 -18 729 

C - Čisté finančné toky z finančnej činnosti -134 420 -145 808 

D - Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie 
peňažných 

67 533 -71 622 

prostriedkov (+/-)            (súčet A+B+C) 
  

E - Stav peňažných prostriedkov na začiatku 96 710 168 332 

účtovného obdobia (+/-) 
  

H - Stav peňažných prostriedkov na konci 164 243 96 710 

účtovného obdobia (+/-) 
  

 
Návrh na rozdelenie zisku 
Návrh na rozdelenie zisku za rok 2013 
 

text     

Hospodársky výsledok po zdanení   78 167 

z toho:     

- vyplatenie podielu akcionárom 

 
78 167 

podľa podielu na základnom imaní 

 
  

NUTRAN PROMOTIONS LIMITED 51% 39 865,17 

MESTO SENICA 49% 38 301,83 

      

časť na nerozdelený zisk (428)   
  

Účtovná závierka 
 

Účtovná závierka je zostavená v zmysle § 17 ods. 6 zákona o účtovníctve ako riadna účtovná závierka. 
Valné zhromaždenie konané 21.5.2013 v súlade s Obchodným zákonníkom schválilo riadnu účtovnú 
závierku za rok 2012. 
Spoločnosť zostavila závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti. 
V zmysle stanov spoločnosti čl. 19 bola vykonaná riadna ročná závierka a overená audítorom 
 Ing. Harajom. Správa audítorov je súčasťou tejto správy. 
 

Účtovnú závierka obsahuje:  Súvaha 
Výkaz ziskov a strát 
Poznámky 

Účtovná závierka tvorí prílohu výročnej správy. 
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6. SPRÁVA AUDÍTORA. 
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