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Vážení akcionári, 
 
 v roku 2021 spoločnosť Technické služby Senica a.s. svojou prevádzkovou činnosťou 

dosiahla výnosy v objeme 3 819  tisíc €, pričom vykonané práce a služby pre akcionára mesto 

Senica boli vo výške 1 478 tisíc €, čo predstavuje 39 % podiel  z celkových tržieb. Práce vrátane 

služieb pre ostatných zákazníkov boli zrealizované v objeme 2 342  tis. €. 

 V danom roku sme voči akcionárovi mesto Senica zaevidovali medziročný nárast 

prevádzkových tržieb o 12 %. Celkovo sa pomer služieb vykonaných pre mesto Senica voči 

ostatným obchodným partnerov znížil o 5%.  

Aj napriek tejto pretrvávajúcej nepriaznivej situácii sa nám podarilo zvýšiť tržby pre ostatných 

zákazníkov v minulom roku  o 686 tis. €, čo predstavuje 41% medziročný nárast.        

Za nárast tržieb u ostatných komunálnych odberateľov vďačíme pokračovaním nastolenej 

obchodnej politiky s cieľom  rozšíriť počet obsluhovaných zákazníkov poskytovaním našich 

služieb. Podporou týchto činností je investičná aktivita spoločnosti smerom k novým 

technologickým riešeniam ako rozšírenie vážiaceho systému nádob na TKO o nové nákladné 

vozidlá vybavené týmto zariadením, ktoré splňujú najprísnejšie ekologické prevádzkové normy.    

Investované prostriedky boli starostlivo zvážené so smerovaním na ich efektívne a racionálne 

využitie pri poskytovaní služieb obyvateľstvu a firemným zákazníkom do budúcna. 

Spoločnosť Technické služby Senica a.s. sa dôkladne pripravila a pripravuje na nové legislatívne 

zmeny v oblastiach odpadového hospodárstva a to hlavne v oblasti mechanicko – biologickej 

úpravy komunálneho odpadu pred uložením na skládku a zberu, zhodnocovania biologického 

(kuchynského) odpadu z domácností a plnenie technických požiadaviek podľa §114 Zákona 

o odpadoch,  ktoré podmieňujú ďalšie prevádzkovanie skládky komunálneho odpadu v Jablonici.  

 Pozornosť zo strany vedenia spoločnosti bola venovaná rozsiahlemu sociálnemu 

programu a stabilizácii pracovníkov formou odmeňovania aj s reakciou na legislatívne zmeny  

z titulu úpravy a zvýšenia minimálnych miezd. 

 Úzka spolupráca s vedením mesta, so starostami obcí a ostatnými obchodnými partnermi  

má pozitívny dopad na efektívne fungovanie spoločnosti a zároveň sa tým spoločnými silami 

snažíme skvalitňovať služby pre komunálnu a firemnú klientelu..  
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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,- € 
Štruktúra akcionárov TEGRA INVEST, s.r.o. 51% 

MESTO SENICA          49% 
 
 
 
Orgány spoločnosti k 31. 12. 2021 
 

a) Predstavenstvo 
JUDr. Peter Vrábel    predseda predstavenstva 
Ing. Peter Turza    člen predstavenstva 
Ing, Mgr. Martin Džačovský     člen predstavenstva – skončenie   
                                                   funkcie 6.8.2021 

b) Dozorná rada 
Jaroslav Kaščák    predseda dozornej rady 
Mgr. Filip Lackovič    člen dozornej rady 
Ing. Robert Mozolič    člen dozornej rady 
Ing. Ivana Ravasová     člen dozornej rady 

 
Štatutárnym orgánom je predstavenstvo. V mene spoločnosti konajú ktorýkoľvek dvaja členovia 
predstavenstva spoločne. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Výročná správa 2021  4 
 

 
 
 
Charakteristika právnych pomerov 
 
Na základe rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 10.3.2005 a 7.4.2005 došlo 
k prijatiu zmeny zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 8.4.1998. Bolo zvýšené základné imanie 
z 200 tis.   na 1 mil. Sk ako finančný vklad Mesta Senica a zmenila sa právna forma spoločnosti 
na akciovú spoločnosť. 
Základné imanie spoločnosti 1 mil. bolo rozvrhnuté na 100 kusov akcií v menovitej hodnote 
 á 10  000,- Sk. Akcie boli vydané na meno a majú podobu listinných akcií. 
Zmena právnej formy  spoločnosti, bola dňa 9.7.2005 zapísaná  do Obchodného registra  na 
Okresnom súde v Trnave v oddiele SA, vložka 10400/T ako  akciová spoločnosť s obchodným 
menom Technické služby Senica, a.s.  
Základné imanie bolo zmenené  a zapísané v obchodnom registri dňa 4.2.2009 z dôvodu zmeny na 
menu euro, vo výške 33 200 €., Taktiež bola zmenená menovitá hodnota akcie vo výške 332 € za 
jednu akciu.  
 
 
Charakteristika spoločnosti 
 

Spoločnosť Technické služby Senica, a. s., so sídlom Senica, Železničná 465, sa špecializuje 
na vývoz komunálneho odpadu z mesta Senica a 17 okolitých obcí. 
Spoločnosť počas roku 2021 prevádzkovala skládku Jablonica, uskutočňovala zber a odvoz 
komunálneho odpadu, zber zvoz a triedenie separovaného odpadu, spracovanie bioodpadu 
kompostovaním a od júla 2021 zvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Tak isto 
zabezpečovala prevádzku verejnoprospešných služieb:  údržba verejnej zelene, údržba MK, 
údržba VO, dopravné značenie, správu cintorína, pohrebné služby a obchodnú činnosť  pre mesto 
Senica a priľahlé obce. 
 
 
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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Predmet podnikania 
 
V živnostenskom registri Okresného  úradu  Senica  má spoločnosť zapísané tieto činnosti: 

• Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie 
• vodoinštalatérstvo 
• kúrenárske práce 
• stolárstvo 
• výsadba a údržba verejnej zelene, kosenie trávnikov 
• čistenie komunikácií s použitím materiálov 
• dopravné značenie 
• diagnostika a čistenie kanalizačných stôk a objektov 
• mechanizované zemné práce 
• demolácia a zemné práce 
• prevádzkovanie trhoviska 
• maliarstvo - natieračstvo 
• nákup a predaj nehnuteľností 
• kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému  spotrebiteľovi (maloobchod) a iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 
• sprostredkovateľská činnosť 
• prenájom nebytových priestorov 
• opravy motorových vozidiel 
• zámočníctvo 
• kovoobrábanie 
• výroba a opravy poľnohospodárskych strojov 
• murárstvo 
• drobné opravy povrchu miestnych komunikácií 
• parkovacie služby 
• reklamné a propagačné služby 
• prenájom strojov a zariadení bez obsluhy 
• hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých 

činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie. 
• čistenie šatstva a bytového textilu 
• prevádzkovanie verejného WC 
• práce vykonávané poľnohospodárskymi mechanizmami 
• piliarska výroba 
• podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 
• podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 
• opravy vyhradených technických zariadení elektrických 
• montáž a údržba elektrických zariadení. 
• prevádzkovanie pohrebiska 
• prevádzkovanie pohrebnej služby 
• nákladná cestná doprava 
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Organizačná štruktúra 



 

Výročná správa 2021  7 
 

 
 
 

Zamestnanosť v spoločnosti v roku 2021 
 
Podľa počtu zamestnancov sa podnik zaraďuje v rámci regiónu medzi stredných zamestnávateľov. 
Priemerný fyzický stav zamestnancov spoločnosti v roku 2021 bol 100 osôb. Technicko-
hospodárske práce vykonávalo 18 zamestnancov a robotnícku profesiu 82 zamestnancov. 
Z celkového počtu zamestnancov boli 3 pracujúci starobní dôchodcovia.  
Z celkového počtu zamestnancov bolo 25,51% žien a 74,49 % mužov. Priemerný vek 
zamestnancov je 48,51 rokov. 
 
 
 

Rok Počet zamestnancov k 
31.12. z toho THP 

2021 98 16 

2020 93 18 
2019 95 21 

 
 
  Prijatí zamestnanci 
rok 2021  celkom 61 
z toho - doba určitá 59 

 
  
 
  Rozviazanie PP 
rok 2021  celkom 57 
z toho – odchod do dôchodku 2 
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Doplňujúce informácie podľa § 20 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 v znení všetkých 
dodatkov 
 

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.  

V roku 2021 spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely 
a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky. 

 
Mesto Senica zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, ktorej súčasťou je spoločnosť 

Technické služby Senica, a. s. 
 Spoločnosť spĺňa veľkostné podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – malá 
účtovná jednotka, preto zostavuje účtovnú závierku podľa metodiky platnej pre túto veľkostnú 
skupinu           
    ( Opatrenie č. MF/23378/2014-74). 

Spoločnosť Technické služby Senica, a. s., je členom s nepovinným členstvom v : 
• Združenie verejnoprospešných prác SR 

 
 

Pre mesto Senica, ako spriaznenú osobu boli  uskutočňované práce a služby v celkovom 
objeme 1 477 514,83 €.  
Tieto práce a služby pre mesto Senica spoločnosť  vykonávala na základe Zmluvy o poskytovaní 
komplexných služieb uzatvorenej podľa §269 na nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. - Zmluva bola 
uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania formou zadávania nadlimitnej zákazky 
v zmysle §66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, Zmluvy 
o prevádzkovaní a prenájme kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto Senica, 
účinnej dňa 18.7.2013, v zmysle dodatku č. 1 podpísaného dňa 14.5.2018 a Zmluvy o spolupráci 
pri zabezpečovaní čistoty mesta špeciálnymi vozidlami účinnej od 23.3.2018. 
 
Prehľad o poskytovaných službách pre Mesta Senica a ostatných odberateľov 
 

ukazovateľ(€) 2021 2020 2019 

Výnosy spoločnosti - celkové 3 819 395 2 971 164 3 075 294 
z toho: Mesto Senica 1 477 515 1 314 940 1 542 208 

             Ostatní odberatelia 2 341 880 1 656 224 1 533 086 
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V roku 2021 spoločnosť dosiahla výnosy v celkovej  výške 3 819 395€, čo predstavuje 
nárast o 848 221€ v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Nárast celkových tržieb sa spoločnosti 
podarilo zabezpečiť aktívnym vyhľadávaním nových obchodných partnerov a rozšírením portfólia 
služieb vykonávaných pre existujúcich partnerov. V porovnaní s rokom 2020 prišlo k nárastu 
objemu predaného tovaru a služieb vykonaných pre ostatných partnerov o 685 656 €, čo predstavuje 
nárast o 41 %. Celkovo sa pomer služieb vykonaných pre Mesto Senica voči ostatným obchodným 
partnerom znížil zo 44% na 39 %.  
 
 
 
3. ÚDAJE O ČINNOSTI  
 
Údaje o činnosti spoločnosti  

 
Spoločnosť  v sledovanom období zabezpečovala pre mesto Senica údržbu a čistenie 

verejných priestranstiev a  komunikácií patriacich do majetku mesta, údržbu verejného 
osvetlenia, správu pohrebísk a pohrebnú službu. Kľúčovým predmetom činnosti aj naďalej 
bol  vývoz  a nakladanie s  odpadom z celého rajónu mesta a okolitých 17 obcí a súvisiacich 
firemných zákazníkov.  
       

 
 

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 dopravného  značenia na 
miestnych komunikáciách  

Odvoz komunálneho 
odpadu 

zber a vývoz komunálnych   odpadov, údržba nádob na odpad  

Skládka zneškodnenie  komunálnych a ostatných odpadov 
Separovaný zber a predaj 
druhotných surovín  

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

Kompostáreň  spracovanie bioodpadu kompostovaním 
Doprava vývoz KO od zmluvných partnerov a fyzických osôb, služby 

vysokozdvižnou plošinou pre stavebné a montážne činnosti 
Verejné osvetlenie údržba a oprava VO v Senici a okolitých obciach (podľa 

požiadaviek), údržba signalizačných zariadení 
Správa pohrebísk 
a pohrebná služba 

Správa pohrebísk v Senici, Čáčove a Kunove, výkon pohrebnej 
služby na území mesta Senica a priľahlých obciach 
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Z vykonaných prác pre mesto na stredisku verejnej zelene, čistenia MK, dopravného  
značenia za  rok 2021 uvádzame niektoré činnosti: 
 

• strojové čistenie  komunikácií , chodníkov a parkovísk vrátane kropenia komunikácií - 
380 hodín mestskou technikou   

• údržba zelených plôch 58 ha kosenie, hrabanie, zber, odvoz a uloženie zeleného odpadu. 
Na uvedenej ploche boli zrealizované 4  kompletné kosby  

• Orezávanie drevín podľa potreby mesta a výrub stromov v počte 78 ks 
• Frézovanie pňov v počte 97 ks 
• orezávanie a tvarovanie živých plotov , solitérov ( dvakrát ročne), vykonané na ploche 

11000 m2 
• zvislé dopravné značenie, dopĺňanie nových zvislých dopravných značiek v počte 37 ks, 

z toho dočasné parkovacie miesta v počte 10 ks a trvalé parkovacie miesta v počte 6 ks, 
ostatné po meste 21 ks 

• vodorovné značenie 435,63 m2 z toho obnova značenia trvalých parkovacích miest 
v množstve 122,14 m2 , DPP 148,38 m2, BUS 30,34 m2 a priechody pre chodcov 14 m2    

• údržba a oprava lavičiek (počet opravených lavičiek 14 ks) 
 
 
Odvoz komunálneho odpadu 

 
Prehľad o počte a obsluhe nádob na vývoz KO za rok 2021 v  porovnaní  s rokom 2020 

 

Kontajner 
(objem) 

Počet kontajnerov 
obsluhovaných Počet obslúh realizovaných 

2020 2021 2020 2021 
Kont. 110,120,140 l 6 985 7 833 265 040 297 216 
240 l 662  534  19 977 16 114 
660 l 24    22       908 832 
Kont. 1100 l 819 805 63 624 62 536 
Kont. 1100 l SZ 854 907 44 408 47 164 
Z toho   Papier 288 308   
Plasty a tetrapaky 292 314   
Sklo 198 201   
Kovové obaly 76 84   
Bioodpad 1 779 1 874   

Rozloženie kontajnerov SZ : Mesto – 459, obce – 250, podniky – 198 
    

Z toho v meste Senica 
 

Kontajner 
(objem) 

Počet kontajnerov 
obsluhovaných Počet obslúh realizovaných 

2020 2021 2020 2021 
Kont. 110,120,140 l 2478 2 510 128 856 129 859 
240 l 79 79    3 639     3 639 
660 l 17 17      599       599 
Kont. 1100 l 617 641 591 166  592 414  
Kont. 1100 l SZ 630 657   32 760 341 164 
Malé koše 420 411   65 520 64 116 
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Skládka odpadu  

 
Prehľad o uložených množstvách  v roku 2021 a 2020  
 

Jablonica 
množstvo uložených v tonách 

Rok 2020 2021 
Celkom 13 426 15 517 
Zemina ( prekrývka) 356 636 
Komunálny odpad 8 503 9 226 
Stavebný a ostatný odpad 4 567 5 655 

 
 
 

 
 

 
 
 
Separovaný zber  a zberný dvor  

       Prehľad o množstvách  vyseparovaných  v roku 2021 porovnaním s rokom  2020 
 

 
Druh odpadu Rok / tony 

Rok 2020 2021 
Sklo 581 685 
Papier 1 436 1 910 
Plasty 805 992 
VKM – tetrapaky 26 30 
Kovové obaly 80 91 
Elektronický šrot 104 114 
Nebezpečné odpady 40 37 

 
 
 
Uvedené množstvá predstavujú množstvo vyseparovaných a dotriedených komodít, ktoré sa 
odovzdávajú na zhodnotenie a pri nebezpečných odpadoch aj na zneškodnenie. V zbernom dvore 
sa zhromažďuje a je možnosť odovzdať ďalších 60 druhov odpadov.  
 

3%

63%

34%

2020

Zemina (
prekrývka)

Komunálny odpad

Stavebný a
ostatný odpad

4 %

60 %
36 %

2021



 

Výročná správa 2021  12 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
      Nakladanie s bioodpadom a kompostáreň   
 

Zber bioodpadu  bol  realizovaný od rodinných domov  podľa požiadaviek mesta  
a odsúhlaseného harmonogramu zberu  
 
Porovnanie  množstiev  zvezeného bioodpadu  
 

Druh bioodpadu Rok / tony 
2020 2021 

Kosba mesto 381 605 
Orezy, výruby, lístie 374 275 
Zber občania              1 555              1 625 

 
 
Prehľad nakladania s bioodpadom v kompostárni  za rok 2021 v porovnaní s rokom 2020     
 

Rok 2020 2021 
Celkom prijaté množstvo bioodpadu v tonách 2 339 2 711 
Zhodnotené množstvo kompostovaním v tonách 2 099 2 099 
Skladované množstvo bioodpadu nezhodnotené v 
tonách 134 246 

Vyprodukovaný kompost 857 724 
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Verejné osvetlenie 
  

 
V sledovanom období sme spravovali 2325 svietidiel verejného osvetlenia.  
Počas roka 2021 bolo vymenených 70 ks výbojok: 

• 26 ks 150W 
• 39 ks 250W 
•  5 ks 70W 

 
Čiastočne sme sa podieľali na realizácii novej cyklotrasy „Železničná stanica – Sotina, 
Senica“, kde sme vybudovali osvetlenie 3 prechodov pre chodcov, čo predstavovalo 
osadenie 6 ks stožiarov s 8 ks moderných ledkových svietidiel a 2 ks signalizačných  
značiek upozorňujúcich vodičov na chodcov vstupujúcich do vozovky. Realizovala sa 
výmena 3 stožiarov v havarijnom stave. 
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Správa pohrebísk a pohrebná služba  
 

V priebehu roku 2021 bolo pohrebnou službou uskutočnených 259 pohrebov, 
z toho v Senici a jej častiach 237 pohrebov, čo je o 41 pohrebov viac ako 
v predchádzajúcom roku (nárast o 21 % oproti roku 2020 a 47 % nárast oproti roku 2019). 

   
Počet obradov uskutočnených Pohrebnou službou v Senici 
 

 počet obradov 

Cintorín Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 
Senica 130 95 87 
Čáčov 6 8 5 
Kunov 4 6 5 
Kremácia 97 87 64 
spolu 237 196 161 
okolité obce 22 17 16 
celkom 259 213 177 

 
 Do nových hrobov v Senici bolo pochovaných 47 zomrelých. Z novovybudovaných bolo 
35 jednohrobov, 12 dvojhrobov a 33 urnových hrobov. 
   
 
 
Investície 2021 
  

V roku  2021 spoločnosť plánovala preinvestovať 207 500 €. Z tejto sumy 111 000 € bolo 
určených na nákup novej techniky, ďalšou významnou zložkou investičného plánu bola výstavba 
akumulačnej nádrže zahájená v roku 2020, na ktorú bolo vyčlenených 60 000€. Obe tieto 
investície sa zrealizovali. 

Plánovaná realizácia polo podzemných kontajnerov na ulici L. Novomeského sa presunula do 
budúceho obdobia, takisto sme upustili od plánu realizácie virtuálneho cintorína, ktorý si 
v priebehu roku 2021 začalo riešiť Mesto Senica vo vlastnej réžii.  

Dopyt našich súčasných obchodných partnerov po rozšírení našich služieb o váženie 
kontajnerov na komunálny odpad prispel k rozhodnutiu vedenia podniku zakúpiť nové vozidlo na 
zvoz KO spolu s novým vážiacim systémom.   

Do roku 2021 bola presunutá realizácia rekultivácie skládky Prietrž. V r. 2020 prebiehali 
procesné úkony k získaniu potrebných dokladov k vydaniu stavebného povolenia a rozhodnutia 
o rekultivácii skládky. Stavebné povolenie a rozhodnutie o rekultivácii skládky bolo vydané vo 
februári 2021.V júni 2021 sme požiadali MŽP o uvoľnenie prostriedkov z účelovej finančnej 
rezervy na rekultiváciu skládky, na základe ktorého môžeme začať konať. Rekultivácia začne až 
po rozhodnutí MŽP, ktoré zatiaľ nemáme. 

 
V roku 2021 spoločnosť preinvestovala celkovo 357 579,39 €. Vozidlo Rotopress 

s univerzálnym vyklápačom bolo financované leasingom, ostatné investície boli realizované z 
vlastných zdrojov. 
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Plnenie investičného plánu r. 2021   
    

Druh tovaru/ služby 
Plánovaná hodnota investície  bez 
DPH 

Investícia v 
2021 

Mesiac 
zaradenia  

PPK (1 stojisko, 9 kontajnerov)  
 Ul. L. Novomeského ul.) 

28 000,00 
-  
  

Nákladné motorové vozidlo MAN 
s nadstavbou Palfinger (hákový 
nakladač) 

111 000,00 110 500,00 02/2021 

Skládka Jablonica predĺženie súhlasu 
a splnenie podmienok podľa §114 – 
akumulačná nádrž presun z r. 2020 

60 000,00 72 413,39 05/2021 

Virtuálny cintorín 8 500,00 
-  
  

    
Rotopress s univerzálnym vyklápačom 
na nádoby a podvozkom MAN TGM - 153 850,00 5/2021 

Mulčovač AS 510 ProClip - 
1 931,00 08/2021 

  
Vážiace zariadenie na nádoby na KO - 15 500,00 11/2021 
HW vybavenie – prepojenie s váhou - 3 385,00 12/2021 
SPOLU 207 500,00 357 579,39   

 
 

 
Životné prostredie 
 

Bezpečnosť, ochrana zdravia, životného prostredia a kvalita poskytovaných služieb tvoria 
neoddeliteľnú súčasť podnikateľskej filozofie spoločnosti Technické služby Senica, a.s.  
Spoločnosť si plní svoje záväzky v zmysle zákona o odpadoch ako aj v zmysle ostatných zákonov 
zameraných na ochranu životného prostredia a aktívne sa zapája do aktivít v oblasti 
environmentálnej výchovy a vzdelávania.  
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4. FINANČNO – EKONOMICKÉ VÝSLEDKY   
 
Zhodnotenie majetkovo finančnej situácie 
 

  
Prehľad nákladov a výnosov, porovnanie HV 
 

v . € (po zdanení)    
Rok Náklady Výnosy HV po zdanení 

2021 3 687 470 3 819 395           131 925 

2020 2 950 202 2 971 164 20 962 

2019 3 032 472 3 075 294 42 822 

 
 
 
 
Súvaha v skrátenom rozsahu v celých € 
 
Ukazovateľ (netto) k 31.12.2021 k 31.12.2020 Rozdiel 

MAJETOK spolu 2 689 611 2 069 979 619 632 

A. Neobežný majetok 1 187 147 985 268 201 879 

B. Obežný majetok 1 446 838 1 075 702 371 136 

C. Časové rozlíšenie 55 626 9 009 46 617 

VLASTNÉ IMANIE  a Záväzky spolu 2 689 611 2 069 979 619 632 

A. Vlastné imanie 1 132 399 1 000 474 131 925 

B. Záväzky 1 557 212 1 069 505 487 707 

C. Časové rozlíšenie 0 0 0 
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Vývoj vybraných finančných ukazovateľov: 
 

 Ukazovateľ  2021 2020 
Medziročná 
zmena 

Tržby očistené o zásoby a 
aktiváciu 2 765 780 2 196 748 +569 032 
Zisk po zdanení 131 925 20 962 +110 963 
Zisk pred zdanením a úrokmi - 
EBIT 195 144 51 024 +144 120 
EBITDA 434 944 252 479 +182 465 
Zisková marža 4,8 % 1,00% + 3,8 % 
Likvidita 2. stupňa 1,62   2,73 - 1,11 
Doba inkasa pohľadávok 98,29 91,82 + 6,47 
Doba splácania záväzkov 222,87 160,80 +62,07 

 
 
 V sledovanom  období spoločnosti vzrástli celkové výnosy o 28,45 %, čo je nárast o 848 
231€. Z toho tržby z predaného tovaru, vlastných výrobkov  a služieb sa zvýšili o 25,90 %, čo 
predstavuje nárast o 569 032€.  

Objem služieb vykonaných pre Mesto Senica vzrástol o 162 575 € (bez DPH) oproti roku 
2020. V roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 bol evidovaný nárast tržieb za údržbu zelene, zimnú  
údržbu a tržieb pri nakladaní s odpadmi voči Mestu Senica, narástlo i množstvo uloženého 
odpadu, kde rok 2020 bolo ovplyvnený zatvorením prevádzok a celkovým obmedzením služieb 
vykonaných pre Mesto Senica z dôvodu pandemických opatrení. Avšak objem služieb 
vykonaných pre Mesto Senica v roku 2021 i napriek priaznivejšej situácii stále nedosiahol objem 
služieb vykonaných pre Mesto Senica roku 2019. V porovnaní s týmto obdobím evidujeme pokles 
tržieb za údržbu zelene, údržbu verejného osvetlenia, zimnej údržbe a údržbe dopravného 
značenia v celkovom objeme cca 65 000€. 

 
 Avšak predovšetkým aktívnym vyhľadávaním nových obchodných partnerov a rozšírením 
portfólia služieb vykonávaných pre existujúcich partnerov sa spoločnosti podarilo za rok 2021 
dosiahnuť dobré hospodárske výsledky. Spoločnosti sa podarilo zvýšiť zisk po zdanení a to až na  
hodnotu 131 925€, narástla hodnota ukazovateľov EBIT a EBITDA. 
  
  
 
 
 
 
Významné skutočnosti po termíne účtovnej závierky 
 
 Po dni, ku ktorému bola zostavená účtovná závierka, nenastali žiadne udalosti osobitného 
charakteru, ktoré by mali výrazný dopad na stav majetku, záväzkov a výsledok hospodárenia 
vykázaný v účtovnej závierke za rok 2021.  
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Výhľad vývoja spoločnosti   
 
  V roku 2022 spoločnosť mieni zamerať pozornosť hlavne na nové trendy 
v odpadovom hospodárstve a legislatívne úpravy zákona o odpadoch.  
Zároveň bude svoje úsilie venovať rozvoju a stabilizácii pracovných síl a udržania pracovných 
miest aj s ohľadom  na pretrvávajúcu nepriaznivú spoločenskú situáciu zapríčinenú ochorením  
Covid-19.  
Spoločnosť má naplánované nové investície do rozvoja strojového a technického parku ako 
vybudovanie ďalších stojísk pre polo podzemné kontajnery na odpad, nákup nákladného 
motorového vozidla s nadstavbou na zvoz odpadu s vážiacim zariadením na nádoby a nákup 
nákladného motorového vozidla s pohonom na CNG splňujúce legislatívnu požiadavku podpory 
využívania ekologických vozidiel.   
Zároveň spoločnosť plánuje vynaložiť úsilie a nevyhnuté investície na rekultiváciu a uzatvorenie 
skládky v obci Prietrž. 

Výška týchto naplánovaných investícií však môže byť i v tomto roku ovplyvnená 
celosvetovou pandémiou ochorenia Covid-19.  

Už vyššie spomenuté ochorenie zatiaľ chod spoločnosti ovplyvnilo len nepriamo ale 
blízka budúcnosť môže byť v určitých oblastiach činnosti spoločnosti obmedzená, čo môže mať 
za následok výpadky tržieb a výnosov.   
  

 
 

Návrh na rozdelenie zisku 
 
 
Hospodársky výsledok po zdanení rok 2021   131 924,90 
Nerozdelený zisk  minulých rokov  65 962,45 
Vyplatenie podielu akcionárom Podiel na ZI 65 962,45 
TEGRA INVEST,s.r.o. 51% 33 640,85 
MESTO SENICA 49% 32 321,60 

 
 
 
5. ÚČTOVNÁ  ZÁVIERKA   
 
Účtovná závierka je zostavená v zmysle § 17 ods. 6 zákona o účtovníctve ako riadna účtovná 
závierka. 
Valné zhromaždenie konané 10.6.2021 v súlade s Obchodným zákonníkom schválilo riadnu 
účtovnú závierku za rok 2020. 
Spoločnosť zostavila závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti. 
V zmysle stanov spoločnosti čl. 19 bola vykonaná riadna ročná závierka a overená audítorom. 
Správa audítora je súčasťou tejto správy. 
 
Účtovná závierka obsahuje:  Súvaha 

Výkaz ziskov a strát 
Poznámky 

Účtovná závierka tvorí prílohu výročnej správy. 
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POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2021 
zostavené podľa Opatrenia č.MF/23378/2014-74 (FS č.12/2014), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej 

účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie  
pre malé účtovné jednotky  

v znení Opatrenia č. MF/19927/2015-74, opatrenia č. MF/14774/2017-74 
 

Článok I – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
1) Základné informácie o účtovnej jednotke: 
 
Obchodné meno:  Technické služby Senica, a.s. 
Sídlo: Železničná 465, 905 01  Senica 
Právna forma: Akciová spoločnosť 
Dátum vzniku: 8.4.1998 

Hlavný predmet podnikania: 

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 
Elektro inštalatérstvo 
Výsadba a údržba verejnej zelene, kosenie trávnikov 
Čistenie komunikácií s použitím materiálov 
Dopravné značenie 
Mechanizované zemné práce 
Maliarstvo a natieračstvo 
Čistenie šatstva a bytového textilu 
Prevádzkovanie pohrebiska a pohrebnej služby 

Subjekt verejného záujmu: Spoločnosť nie je subjektom verejného záujmu (§ 2/14 ZoU). 
Účtovné obdobie: Kalendárny rok 2021 
 
Test veľkostnej skupiny účtovnej jednotky (2 ZoU) 
(Do veľkostnej skupiny malá účtovná jednotka patrí taká, ktorá za dve po sebe idúce účtovné obdobia spĺňa aspoň dve 
z troch podmienok – suma netto aktív presiahla 350 000 eura, ale nepresiahla 4 000 000 eur, čistý obrat presiahol 
700 000 eur, ale nepresiahol 8 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia 
presiahol 10, ale nepresiahol 50).   
 

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Áno/Nie 

Netto aktíva celkom 2 689 611 2 069 979 A 
Čistý obrat celkom 3 552 878 2 742 781 A 
Počet zamestnancov 98 99 N 
 
UJ spĺňa veľkostné podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – malá účtovná jednotka, preto zostavuje 
účtovnú závierku podľa metodiky pre túto veľkostnú skupinu (Opatrenie č.MF/23378/2014-74 v znení neskorších 
predpisov). 
 
2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom 
účtovnej jednotky: ÚZ zostavená k 31.12.2020 bola schválená Riadnym valným zhromaždením 10.6.2021. 
  
3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: 
Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods. 6 zákona č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021. 
 
4) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou: 

 
a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, 
ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka (najvyšší stupeň konsolidácie): 



Poznámky Úč POD 3 – 01                           IČO: 36228443       DIČ: 2020187697 
 

2 
 

 
b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu 
skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka (bezprostredne vyšší stupeň konsolidácie), 
a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek na najvyššom stupni konsolidácie: 
 
Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica 
 
c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia vyššie uvedených konsolidovaných účtovných závierok: 
 
www.registeruz.sk 
 
 
5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky: 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Priemerný prepočítaný počet počas účtovného obdobia 98  99 
 

 
Článok II – INFORMÁCIE O ORGÁNOCH SPOLOČNOSTI 

 
Informácie o orgánoch účtovnej jednotky – štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej 
jednotky, pričom sa uvádzajú najmä informácie – o podmienkach a výške jednotlivých druhov záruk alebo iných 
zabezpečení, o pôžičkách a ich podmienkach (výška úrokov, celková suma pôžičky, suma splatenej pôžičky, suma 
odpustenej pôžičky), o použití majetku účtovnej jednotky na súkromné účely; v členení na jednotlivé orgány (informácie 
sa neuvádzajú vtedy, ak by umožnili identifikáciu finančnej situácie konkrétnej fyzickej osoby): 

Orgány účtovnej jednotky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Štatutárny orgán     

- druh príjmu (výhody): 

 Neposkytnuté 
žiadne pôžičky, 
záruky a plnenia 
na súkromné 
účely 

 Neposkytnuté 
žiadne pôžičky, 
záruky a plnenia 
na súkromné 
účely 

Dozorný orgán     

- druh príjmu (výhody): 

Neposkytnuté 
žiadne pôžičky, 
záruky a plnenia 
na súkromné 
účely 

Neposkytnuté 
žiadne pôžičky, 
záruky a plnenia 
na súkromné 
účely 

Iný orgán účtovnej jednotky   
- druh príjmu (výhody):   

 
 
 
 

Článok III – INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH 
 
1) Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.   
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2) Informácia o aplikácii účtovných zásad a účtovných metód, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, 
finančnej situácie a výsledku hospodárenia. Informácia o zmenách účtovných zásad a zmenách účtovných metód, 
a to s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku 
hospodárenia.  
 
V roku 2021 účtovná jednotka nemenila účtovné metódy a účtovné zásady. 
 
3) Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, pričom sa uvádza finančný vplyv týchto 
transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo prínosy vyplývajúce z týchto transakcií významné a ak uvedenie týchto 
rizík alebo prínosov je potrebné na účely posúdenia finančnej situácie účtovnej jednotky (napr. súdne spory, zmluvy, 
časovo limitované licencie a oprávnenia, podnikové kombinácie, záväzky investovať, dopad legislatívy, celkový pokles 
v hospodárskom segmente):     
 
Spoločnosť Technické služby Senica, a. s. je v podielovom a personálnom prepojení so spoločnosťou TEGRA INVEST, 
s.r.o. 51% a Mesto Senica 49%, v časti poskytovaných služieb. 
 
4) Spôsob a určenie oceňovania majetku a záväzkov (vrátane rozhodujúcich odhadov): 
a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov (§ 25 ZoU): 
 

Č. Názov položky Spôsob oceňovania 
1. Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený: Obstarávacia cena+ N spojené s obstaraním 
2. Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený: Vlastné náklady 
3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom): Reálna hodnota 
4. Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:  Obstarávacia cena+ N spojené s obstaraním 
5. Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený: Vlastné náklady 
6. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom): Reálna hodnota 
7. Dlhodobý finančný majetok:  Obstarávacia cena 
8. Zásoby obstarané kúpou: Obstarávacia cena+ N spojené s obstaraním 
9. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: Vlastné náklady 
10. Zásoby obstarané inak (darom): Reálna hodnota 
11. ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj: Menovitá hodnota 
12.1. Vlastné pohľadávky: Menovitá hodnota. Vytvorením OP sa znižuje 

o nevymožiteľné a sporné pohľadávky. 
13. Krátkodobý finančný majetok: Obstarávacia cena 
14. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy: Menovitá hodnota 
15. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: Menovitá hodnota. Rezervy sa oceňujú 

v očakávanej výške záväzku. 
16. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy: Menovitá hodnota 
17. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o 

kúpe prenajatej veci: 
Obstarávacia cena 

18. Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov: Menovitá hodnota 
 
b) Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované. Prechodné zníženie hodnoty majetku je zaúčtované formou 
opravnej položky stanovené odborným odhadom bonity klienta.  
c) Záväzky účtovná jednotka ocenila menovitou hodnotou záväzkov. Rezervy účtovná jednotka ocenila odborným 
odhadom budúcej menovitej hodnoty potrebnej na ich úhradu.  
 
Komentár k oceňovaniu majetku a záväzkov:  
 Opravné položky k majetku, okrem dlhodobej pohľadávky a dlhodobej pôžičky, stanovila UJ odborným odhadom 

bonity príslušného majetku. 
 Rezervy ocenila UJ kalkulačnou metódou kvalifikovaného odhadu ich menovitej hodnoty na pokrytie budúcich 

záväzkov. 
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 UJ počas účtovného obdobia (§ 25 ZoU), ani k závierkovému dňu (§ 27 ZoU) nepoužila ocenenie reálnou hodnotou 
–  nemala k tomu vecnú náplň. 

 ÚJ používa pri oceňovaní úbytku rovnakého druhu zásob spôsob, keď prvá cena na ocenenie prírastku príslušného 
druhu majetku sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku tohto majetku.(§ 25/5 ZoU; § 22/1 PU). 

 ÚJ používa pri oceňovaní prírastku cudzej meny v hotovosti alebo na bankový účet – zmenárenský kurz konkrétnej 
banky (§ 24/3 ZoU). 

 ÚJ používa pri oceňovaní úbytku cudzej meny v hotovosti alebo z bankového účtu – základné pravidlo (D-1), teda 
kurz zo dňa predchádzajúceho dňu účtovného prípadu (§ 24/2/a; § 24/6 ZoU).  

f) Účtovná jednotka nepoužila dobrovoľné oceňovanie obchodných podielov metódou vlastného imania (§ 27/9 ZoU). 

 
g) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové 
metódy pre účtovné odpisy: 

Dlhodobý hmotný a nehmotný 
odpisovaný majetok 

číslo 
účtu 

doba odpisovania 
(počet rokov) 

odpisová sadzba  
(%) 

Pozemky 031 Neodpisuje sa  
Nehmotný majetok - Software 013 2 50% 
Hmotný majetok- samostatné hnuteľné veci 022A 4 25% 
Hmotný majetok- samostatné hnuteľné veci 022A 6 16,67% 
Hmotný majetok - budovy a stavby, samostatné 
hnuteľné veci 

021A 
022A 

 
12 

 
                 8,3% 

Hmotný majetok - budovy a stavby, ostatný 
majetok 

021A 
029A 

 

20 5 % 

Hmotný majetok – Budovy a Stavby 021A 40 2,5% 
  
Komentár k odpisovému plánu:  
 UJ používa účtovné odpisy nezávisle na daňových odpisoch. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci, kedy bol 

zaradený do užívania. Účtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby používania majetku. Dlhodobý nehmotný 
majetok sa odpisuje počas 2 rokov od jeho obstarania. 

 UJ používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku. Podrobný 
účtovný odpisový plán po položkách sa vedie v podsystéme Majetok s podporou softvéru SOFTIP (taktiež daňové 
odpisy podľa zákona o dani z príjmov). 

 UJ odpisuje jednotlivé veci alebo relevantné súbory hnuteľných vecí. UJ nepoužíva komponentné odpisovanie 
(odpisovanie častí majetku - komponentov). 

 UJ nepoužila jednorazový odpis dlhodobého majetku z dôvodu jednorazového trvalého zníženia hodnoty majetku (§ 
21/5 PU). 

 ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého nehmotného majetku - položky pod 2 400 eur jednotkovej ceny so 
životnosťou nad jeden rok (§ 13/2 PU). 

 ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého hmotného majetku - položky pod 1 700 eur jednotkovej ceny so 
životnosťou nad jeden rok (§ 13/6 PU). 

 ÚJ nepoužíva dobrovoľné účtovanie podlimitného technického zhodnotenia do odpisovaného dlhodobého majetku – 
technické zhodnotenie pod 1 700 eur za účtovné obdobie (§ 21/3 PU; § 29/2 ZDP). 

 ÚJ nepoužíva dobrovoľnú kapitalizáciu úrokov do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého hmotného majetku 
alebo dlhodobého nehmotného majetku (§ 34/1 PU; § 35/2/h PU). 
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h) Informácia o poskytnutých dotáciách a pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich 
ocenenie:  

V roku 2021 účtovnej jednotke neboli poskytnuté žiadne dotácie. 
 
 
5) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období 
s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov. Účtovná 
jednotka môže uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom 
účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia:  

Spoločnosť neúčtovala o žiadnych významných chybách minulých účtovných období. 
 
 

Článok IV – INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPĹŇAJÚ SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 
 
a) Dlhodobý nehmotný majetok, ktorým je goodwill alebo záporný goodwill - dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu 
a prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu jeho hodnoty: 
 
2) Informácie o významných položkách derivátov, majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi (§ 16 PU):  
 
      Názov položky derivátov   Suma  MD/DAL Vplyv na výsledok   Vplyv na imanie 
     
     

Komentár: Prvotné ocenenie reálnou hodnotou (§ 25 ZoU) počas účtovného obdobia – bez náplne. 
 
3a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov:   

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov 0 0 
 
3b) Celková suma zabezpečených záväzkov – opis a spôsob zabezpečenia záväzkov:  

Zabezpečené záväzky 
Bežné účtovné obdobie 

Spôsob  
zabezpečenia 

Hodnota záväzkov 
K 31.12.2021 

Kontokorentný úver ČSOB  Záložné právo k pohľadávkam 0,00 

Úverová zmluva Tegra Invest, s.r.o. bez zábezpeky 300 000 

Celková suma zabezpečených záväzkov: x 0,00 
 
 
5) Informácie o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný 
rozsah alebo výskyt (napr. výnosy z predaja podniku alebo jeho časti, náklady z dôvodu predaja podniku alebo jeho 
časti, škody z dôvodu živelných pohrôm): 
Bez náplne. 
 

Článok V – INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH 



Poznámky Úč POD 3 – 01                           IČO: 36228443       DIČ: 2020187697 
 

6 
 

1a) Podmienený majetok – opis a hodnota pravdepodobného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý 
vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane 
jeden alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmto majetkom sú – 
napr. práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv: 
 
Bez náplne. 
 
1b) Podmienené záväzky – opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich napr. zo súdnych rozhodnutí, 
z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; 
takými podmienenými záväzkami sú: 
Neevidujeme. 
 
2) Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch - napríklad zákonná povinnosť alebo 
zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu, uskutočniť investície a veľké opravy: 
Neevidujeme 
 
3) Podsúvahové účty – uvádzajú sa informácie o významných položkách sledovaných na podsúvahových účtoch (§ 
85 PU): 

Názov podsúvahovej položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Prenajatý majetok 1 474 777 1 474 777 
Majetok prijatý do úschovy   
Pohľadávky z opcií   
Záväzky z opcií   
Odpísané pohľadávky 3 356 3 295 
Iné – záložné právo 360 000 360 000 

 
 

Článok VI – UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO ZÁVIERKOVOM DNI 
(Následné udalosti) 

 
V čase po závierkovom dni t. j. odo dňa zostavenia účtovnej závierky do dňa podpísania výkazov podľa § 17/5 ZoU 
nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by neboli zohľadnené v súvahe alebo výkaze ziskov a strát. 

 
 

Článok VII – OSTATNÉ INFORMÁCIE 
 
Bez náplne. 





eko 
komplexné firemné poradenstvo 

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, že účtovná závierka ako celok 
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby a vydať správu 
audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou 
toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí 
významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu 
alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že 
jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, 
uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky. 

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého 
auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho: 

• Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v
dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy
reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné
na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v
dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže
zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo
obídenie internej kontroly.

• Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla
navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom
vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.

• Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť
účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym
orgánom.

• Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov
záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo
okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite
pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som
povinná upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v
účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor.
Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej
správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť .
prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

• Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií
v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie
a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Sadov:í 3/A 
905 O I Senica 

Mobil: 0905901 757 
Mobil: 0904 361 002 

  E-mail: lucia@ckopossplus.sk 
Web: www.ckopossplus.sk 

IČ0:3i li2--13.l 

IČ DPH: SKI0--13 025 995 



komplexné firemné poradenstvo 

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov 

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe 

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa 
požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa 
nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe. 

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s 
informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo 
významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som 
získala počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne. 

Posúdila som, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje 
zákon o účtovníctve. 

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa môjho názoru: 

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s účtovnou
závierkou za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som 
získala počas auditu účtovnej závierky, som povinná uviesť, či som zistila významné 
nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú som obdržala pred dátumom vydania tejto správy 
audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by som mala uviesť. 

29.4.2022 

Sadová 3/A 

90501 Senica 

Mobil: 0905 901 757 

Mobil: 0904 361 002 

Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA 
číslo licencie 1173 

 E-mail: lucia@ckopossplus.sk 
Web: www.ekopossplus.sk 

IČO: 3i liH33 
Ié DPH: SK IO -13 025 995 
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