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Príhovor 
 
 
Vážení poslanci, 
 
 v hodnotenom období bola spoločnosť poznačená insolventnosťou z dôvodov narušenia platieb 
za uskutočnené výkony zo strany odberateľov služieb. Pre zlý finančný tok sme neboli schopní plne 
realizovať plánovanú činnosť pre našich ďalších odberateľov. Z uvedených dôvodov sme nemohli 
realizovať reprodukciu strojov a vozového parku. Problémy sa objavili i pri údržbe a opravách 
jestvujúcej techniky. 
Ani peňažné ústavy neprejavili záujem o poskytnutie úveru pre insolventnosť a nedôveru voči našej 
spoločnosti. 
 Dobré nastavenie poskytovania prác a služieb zmluvným partnerom – obciam, podnikom, 
organizáciám, ale i uskutočňovaným platbám sme v roku 2015 prežili a dosiahli výsledky ďalej 
uvedené v materiáloch. 
 Počas celého obdobia roka sme pracovali pod tlakom verejnej mienky a občianskej kontroly. 
Projektovým prepracovaním a technickým riešením sme hľadali formu zmeny kapacity množstva 
uloženého odpadu na skládke v Jablonici. Úspech sa dostavil a ako prevádzkovateľ sme dostali 
povolenie na navýšenie ďalších 128 tisíc m3 (cca 150 tisíc ton) odpadov, čo predstavuje ukladanie na 
ďalších 15 rokov pri dodržaní prísne stanovených opatrení. 
Bez väčších problémov fungovala i prevádzka kompostárne spracovaním bioodpadov. 
Nepodarilo sa nám v plnom rozsahu realizovať odpredaj vytriedených odpadov na ďalšie zhodnotenie 
buď pre nezáujem o komoditu alebo veľmi nízku nákupnú cenu. 
 
 Zámerom spoločnosti do ďalšieho obdobia je zúčastniť sa a uspieť vo verejnej súťaži 
o obstarávaní prác a služieb Mestom Senica pre nastávajúce obdobie. 
Sme si vedomí, že kvalitne vykonávať práce môžeme len technikou a technológiou, ktorá zodpovedá 
požadovaným parametrom. Zanedbanú modernizáciu chceme realizovať leasingovou formou.  
 Našim krédom i pre nastávajúce obdobie ostáva ústretovosť občanom, kvalitné a včasné 
vykonávanie prác za prijateľnú cenu. 
 Určite našich obchodných partnerov nesklameme. 
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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. 
 
 
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. 
Podiel jediného spoločníka v spoločnosti predstavoval 100 % na základnom imaní a Mesto Senica bolo 
jediným  100 % akcionárom spoločnosti. 
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 16 okolitých obcí. 
Spoločnosť prevádzkuje skládku Jablonica, zber a odvoz komunálneho odpadu, zber zvoz 
a dotriedenie separovaného odpadu a spracovanie bioodpadu kompostovaním. Tak isto zabezpečuje 
prevádzku verejnoprospešných služieb:  údržba verejnej zelene, údržba MK, údržba VO, dopravné 
značenie, cintorínske služby, pohrebné služby a obchodnú činnosť  pre mesto Senica a priľahlé obce. 
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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. 
 
 
Predmet podnikania 
 
V živnostenskom registri Okresného  úradu  Senica  má spoločnosť zapísané tieto činnosti: 

 Elektro inštalatérstvo 
 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 
 nákladná cestná doprava 
 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 
 prevádzkovanie cestovnej agentúry 
 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. 
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 prevádzka pohrebiska 
 prevádzka pohrebnej služby 
 uskutočňovanie stavieb a ich zmien 
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Organizačná štruktúra 

 

Parkovacie služby
 

Rýchločistiareň 
 

Valné zhromaždenie
 

Predstavenstvo
 

Dozorná rada
 

          Riaditeľ        _    
Zástupca riaditeľa

Divízia
ekonomiky

Divízia
Komunálnych prác

Divízia
Dopravno technická

Dopravné značenie
 

Sekretariát
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Správa pohrebísk
 Pohrebná služba

Služby nákladnej 
dopravy

 

Údržba verejného
osvetlenia 

Údržba a opravy mest. 
mobiliáru

 

Sklad MTZ
 

Úprava verejnej
zelene

Pokladňa 
 

Prevádzka skládok
 

Dielňa
 

Čistenie a údržba MK
 

Kompostáreň
 

Mzdová účtareň
Personalistika 

Finančná účtareň

Separovaný zber
 Centrálny zberný dvor

Vývoz a likvidácia 
odpadov 
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Zamestnanosť v spoločnosti v roku 2015 
Priemerný fyzický stav zamestnancov spoločnosti v roku 2015 bol 89 osôb. Technicko-hospodárske 
práce vykonávalo 19 zamestnancov a robotnícku profesiu 70 zamestnancov. 
Z celkového počtu zamestnancov boli 3 pracujúci starobní dôchodcovia. 
 
Prehľad o počte zamestnancov a mzdových prostriedkoch 
 

Rok 
Počet 

zamestnancov k 
31.12. 

z toho THP Hrubé mzdy Priemerná mzda 

2015 82 19 871 307 763 

2014 84 20 794 405 733 

2013 84 21 734 917 681 

2012 79 21 717 954 628 

 
  Prijatí zamestnanci Rozviazanie PP 

rok 2015  celkom 22 21 

z toho - doba určitá 21 14 

z toho odchod do dôchodku x 2 

organizačné dôvody x 
 

ukončenie na vlastnú žiadosť x 4 

 
Na výkon sezónnych prác – kosba, jarné čistenie každoročne prijímame vyšší počet pracovníkov 

na dobu určitú. Čo sa v danom období prejaví v raste mzdových nákladov, raste nákladov na pohonné 
hmoty, materiál a ochranné prostriedky, ktoré zamestnancom poskytujeme. 
 
 

Spoločnosť zamestnávala v priebehu roka 2015 v prepočte 4 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 2015 by mala spoločnosť zamestnávať 3 
pracovníkov so ZP.  
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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 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 
 Spoločenstvo práčovní a čistiarní. 

 
Pre mesto Senica, ako spriaznenú osobu boli  uskutočňované práce a služby na základe zmluvy 

o dielo v celkovom objeme 1 281 195,44 €.  
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, rekultivácia parku, 
príprava a technické zabezpečenie podujatí konaných v meste - Vianočná dedina, Martinské svetlo 
nosenie, májové slávnosti, senický jarmok. 
 
Prehľad o poskytovaných službách pre Mesta Senica a ostatných odberateľov 
 

ukazovateľ(€) 2015 2014 2013 
Výnosy spoločnosti - celkové 2 189 299 2 146 317 2 198 612 
Výkony pre Mesto - rekapitulácie 1 031 837 1 027 053 1 009 565 
Výkony pre Mesto - dopravné značenie 35 649 38 332 38 667 
Ostatné drobné výkony pre Mesto  27 328 37 976 10 634 
Inžinierska činnosť ( subdodávky) 10 124 14 292 3 895 
Vývoz KO organizácie - fakturované Mestu 176 257 172 302 183 153 
výkony pre mesto mimo rekapitulácií 249 358 262 902 236 349 
Výnosy od Mesta – celkové 1 281 195 1 289 955 1 245 914 
Výnosy od ostatných odberateľov 908 104 856 362 952 698 
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   Prehľad o poskytovaných službách 

 
 
 
Pre okolité obce, podnikateľov a občanov boli vykonané práce v objeme 908 104,16 €. V porovnaní 
s rokom 2014 prišlo k nárastu o 6%. Poskytované služby pozostávali z  vývozu odpadu, skládkovania 
odpadu, výsadby a údržby zelene, opráv verejného osvetlenia a iných služieb obchodnej činnosti. 
Pomer vykonaných služieb pre Mesto Senica a ostatných obchodných partnerov sa výrazne oproti 
predchádzajúcemu roku nezmenil. 
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, Štverník-Brezová pod Bradlom, boli poskytované na základe uzatvorených zmlúv. 
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3. ÚDAJE O ČINNOSTI  
 
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 
 

Ekonomická divízia zabezpečuje ekonomický chod a obchodnú činnosť spoločnosti. 
Ekonomická agenda spoločnosti i agenda odpadového hospodárstva sa jednotne spracúvajú 
Informačným systémom Profit od firmy Softip a.s. Banská Bystrica. 

 
 Od 1.4.2004 do 31. 12. 2015  Technické služby Senica, a.s. zabezpečovali  prevádzkovanie 
parkoviska pri Mestskom úrade Senica. Túto činnosť vykonávali dvaja pracovníci v pracovných 
dňoch v čase od 7.00 do 16.00 hod. Parkovisko má 35 parkovacích miest.  
 Spoločnosť zaisťuje pre občanov mesta a blízkeho okolia prevádzku chemickej čistiarne na 
Hurbanovej ulici. Výkony prevádzky čistiarne v roku 2015 nepostačovali na pokrytie nákladov 
spojených s prevádzkou, z toho dôvodu sa spoločnosť rozhodla od nového roku pristúpiť k úprave 
cien poskytovaných služieb. 
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 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 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     
   

 
      Z vykonaných prác pre mesto na stredisku verejnej zelene, čistenia MK, dopravného  

značenia za  rok 2015 uvádzame niektoré činnosti: 
 strojové čistenie (  787,5 hodín)   komunikácií , chodníkov, parkovísk 
 údržba zelených plôch 58,5 ha (kosenie, hrabanie, zber, odvoz a uloženie zeleného odpadu. Na 

plochách patriacich mestu  vrátane cintorínov  boli zrealizované  4  kompletné kosby. Stred  
mesta bol vykosený  sedemkrát.    

 tvorba zelene (výsadba  letničiek  440 ks,   úprava kvetinových záhonov  a kvetináčov, ich 
údržba (okopávanie a zálievka), nová výsadba okrasného záhonu kruhového objazdu 350 m2 v 
počte 700 ks 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 (68 priechodov pre chodcov) 
 obnova značenia trvalých parkovacích miest v počte 335 ks (11 máp) a dočasných parkovacích 

miest v počte 188 ks (6 máp)   
 oprava a údržba miestnych komunikácií canadermixom a liatym asfaltom (podľa havarijných 

stavov ) 
 údržba fontány a lavičiek 
 
 odvoz komunálneho odpadu 
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2% 

73% 

25% 

2014 

Zemina

Komunálny
odpad

Stavebný a
ostatný odpad

4% 

71% 

25% 

 
Prehľad  o počte a obsluhe nádob na vývoz KO za rok 2015 v  porovnaní  s rokom 2014  

 

Kontajner 
(objem) 

Počet kontajnerov 
obsluhovaných 

Počet obslúh 
realizovaných 

2014 2015 2014 2015 
Kont. 110,120,140 l 6620 6866 219 820 228 019 
240 l 513 577 14 552 16 369 
660 l 27 21 993 772 
Kont. 1100 l 816 809 62 076 61 540 
Kont. 1100 l SZ 601 618 28 655 29 466 
Z toho   Papier 206 207   
              Plasty a tetrapaky  183 200   
              Sklo 148 150   
              Kovové obaly  64 61   
Bioodpad 1460 1525 45613 48316 
Rozloženie kontajnerov SZ : Mesto – 399, obce – 56, podniky – 163 

 
     Z toho v meste Senica 
 

Kontajner 
(objem) 

Počet kontajnerov 
obsluhovaných 

Počet obslúh 
realizovaných 

2014 2015 2014 2015 
Kont. 110,120,140 l 2 159 2 239 106 598 110 539 
240 l 68 71 3 081 3 217 
660 l 15 14 525 490 
Kont. 1100 l 583 578 55 718 55 239 
Kont. 1100 l SZ 581 562 30 212 29 224 
Malé koše 404 424 61 812 64 872 

 
 

 skládka odpadu  
 

   Prehľad o množstvách  ložených v roku 2015 a v roku  2014  
 

Jablonica   
množstvo uložených v tonách   

Rok 2014 2015 
Celkom  12 490 12 761 
Zemina ( prekrývka)   208 490 
Komunálny odpad  9 164 9 112 
Stavebný a ostatný odpad 3 118 3 159 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 
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2% 2014 Sklo

Papier
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VKM - Tetrapaky

Kovové obaly

Elektronický šrot

Nebezpečné odpady

30% 

39% 

21% 

1% 3% 4% 2% 

 separovaný zber  a zberný dvor  
       Prehľad o množstvách  vyseparovaných  v roku 2015 porovnaním s rokom  2014 
 

 
Druh odpadu  Rok / tony 

Rok 2014 2015 
Sklo 428 413 
Papier 670 538 
Plasty 313 293 
VKM – tetrapaky  32 18,5 
Kovové obaly  34 36 
Elektronický šrot 71 61 
Nebezpečné odpady  25 24 

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.  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 
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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 2014     
 

Druh bioodpadu Rok / tony 
2014 2015 

Kosba mesto 713 445 
Zber občania 1130 1071 

 
Prehľad nakladania s bioodpadom v kompostárni  za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014     
 
 

Rok 2014 2015 
Celkom prijaté množstvo bioodpadu  1976 ton 1663 ton 
Zhodnotené množstvo kompostovaním  1620 ton 934 ton 
Skladované množstvo bioodpadu nezhodnotené 356 ton 433 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.  

 
 
Prehľad spotreby PHM 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Spotreba PHM 
(nafta) 

Priemerná 
cena 

Finančné 
vyjadrenie 

v litroch v €/liter v € 

2015 108 527 0,93 101 216 

2014 104 011 1,08 112 608 

2013 97 101 1,14 110 430 
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Nakoľko  naše vozidlá vykonávajú prepravu  po spoplatnených úsekoch ciest, či pri vývoze odpadu od 
obcí, alebo vývoze odpadu na skládku Jablonica, do nákladov na prepravu vstupuje i poplatok za mýto. 
 

Ukazovateľ  (€) 2015 2014 2013 

Náklady - mýto 6 820 6 865 6 546 

 
U vybraných 11 vozidiel z jestvujúceho vozového parku, využívame monitorovací GPS Systém od 
firmy GX Solutions, zavedením ktorého sa zvýšila efektívnosť využívania vozového parku a zároveň 
slúži ako kontrolný mechanizmus na denné sledovanie prejazdených kilometrov, množstva 
natankovaného a spotrebovaného paliva. 
V roku 2015 bola dodávateľsky zrealizovaná  generálna oprava motora na zbernom vozidle Liaz Bobr 
SE 295 CE v hodnote 11 433 € a tiež menšie opravy  vozového parku v hodnote 13 908 €. Materiálové 
a servisné prehliadky automobilovej techniky zabezpečovala spoločnosť „REDOX Lučenec“ 
v celkovej výške 4 551€. 
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.  
Zaoberáme sa predajom a distribúciou  štrkov a pieskov pre podnikateľské subjekty a občanov. 
 

 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 355 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 2015 bola okrem bežnej údržby a opravy VO uskutočnená výstavba  nového verejného 
osvetlenia „IBV Čáčov - Senica“ v dĺžke 195 m osadením 5 ks stožiarov s úspornými led svietidlami 
o príkone 44 W/svietidlo. Ku koncu roka sme sa podieľali na modernizácii verejného osvetlenia v časti 
mesta Sotina, Čáčov a Kunov, kde bolo vymenených 749 ks svietidiel.   
 

 Správa pohrebísk a pohrebná služba 
 
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....) 
pod kontrolou a vedením jedného vedúceho pracovníka - správcu cintorína, ktorý súčasne vykonáva aj 
administratívne práce. 
Počnúc 1.4.2010 spoločnosť začala vykonávať pohrebnú službu pre mesto Senica a okolité obce. 
Počas správy pohrebísk Technickými službami boli zakúpené 4 informačné tabule, zriadená kancelária 
správcu cintorína, zrekonštruovaná predajňa i šatne na cintoríne v dome smútku. 
V roku 2011bola uskutočnená výmena plastových okien na kancelárii a výmena plastových dverí na 
vchode do výrobne kvetín. V roku 2012  sa vybudovali  nové chodníky na cintoríne v Senici (v sektore 
C – nová plocha na pochovávanie,  v urnovom háji a v detskej časti), základy pod urnovú stenu, 
zrekonštruované WC pre verejnosť v Dome smútku v Senici, zabezpečené osadenie informačných 
tabúľ o pochovaných občanoch vrátane orient. mapy.  
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V roku 2013 bola vybudovaná urnová stena na cintoríne v Senici, nový navigačný chodníkový systém 
spolu s informačnými tabuľami na cintorínoch v Senici, Kunove a Čáčove. Opravili sme strechu domu 
smútku v Senici a zakúpili plastovú nádrž na vodu pre prípad poruchy pri dodávke vody. 
V roku 2014 sme zakúpili na leasing nové pohrebné vozidlo Mercedes Benz Vito a vybudovali 30 
nových urnových hrobov. 
V roku 2015 bola otvorená nová časť cintorína a súčasne zavedený nový systém budovania hrobových 
miest. Celkovo bolo vybudovaných 63 základov pre hrobové miesta, z toho 24 základov pre dvoj 
hroby a 39 základov pre jedno hroby. Nových urnových hrobov bolo pripravených 24. 
 
 
Vybrané výnosy – pohrebné služby 
(€) 

Ukazovateľ 2015 2014 2013 
tržba za nájom. obradnej miest.  14 385 16 170 8 925 
Tržba za nájom nebyt. Priestorov 129 380 387 
Tržba za predaný tovar  86 699 94 547 68 540 
Tržba za pohrebné služby  56 358 51 400 46 945 

 
 

 
 
 
Počet obradov 
 

 
počet obradov počet obradov 

Cintorín Rok 2014 Rok 2015 

Senica 105 107 

Čáčov 15 10 

Kunov 6 2 

Kremácia 35 47 

spolu 161 166 

okolité obce 37 34 

celkom 198 200 

 
 
 

14 385; 9% 129; 0% 

86 699; 55% 

56 358; 36% tržba za nájom. obradnej miest.

Tržba za nájom nebyt. Priestorov

Tržba za predaný tovar

Tržba za pohrebné služby

ROK 2015 
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4. FINANČNO – EKONOMICKÉ VÝSLEDKY   
 Základné ekonomické ukazovatele 
 
Prehľad nákladov a výnosov, porovnanie HV 
 

v . € (po zdanení) 
   Rok Náklady Výnosy HV 

2015 2 107 796 2 189 299 81 503 

2014 2 060 123 2 146 317 86 194 

2013 2 120 445 2 198 612 78 167 

 
 

 
 
Spoločnosť v roku 2015 zastabilizovala hospodársky výsledok vo výške 105 940 € pred zdanením. 
I napriek nepriaznivej finančnej situácii sa nám podarilo dosiahnuť mierne zvýšenie (o 1,95%), čo sa 
v konečnom hospodárskom výsledku po zdanení neprejavilo. Hospodársky výsledok po zdanení bol 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom pri takmer rovnakom základe dane a nezmenenej sadzbe dane 
nižší o 5,44%. Celková výška splatnej dane z príjmov bola pri rovnakých parametroch  roku 2014 
a 2015 vyššia o 10 210 €. Výšku dane negatívne ovplyvnili zmeny Zákona č. 595/20013 Z. z. o dani 
z príjmov platné od 1.1.2015 a to zavedenie podmienky zaplatenia vybraných druhov výdavkov 
a zrušenie vybraných zákonom uznaných rezerv. 
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Zhodnotenie finančnej a majetkovej situácie. 
 
 
Vývoj jednotlivých položiek aktív a pasív v porovnaní s rokom 2014 
  
Súvaha v skrátenom rozsahu v celých € 
 
Ukazovateľ (netto) k 31.12.2014 k 31.12.2015 Rozdiel 
MAJETOK spolu 1 943 164 2 248 786 305 622 

A. Neobežný majetok  970 703 933 265 -37 438 
B. Obežný majetok 960 105 1 303 114 343 009 
C. Časové rozlíšenie 12 356 12 407 51 
VLASTNÉ IMANIE  a Záväzky spolu 1 943 164 2 248 786 305 622 
A. Vlastné imanie 929 163 924 472 -4 691 
B. Záväzky 1 013 656 1 322 313 308 657 

C. Časové rozlíšenie  345 2 001 1 656 

 
 
  
Pokles hodnoty neobežného majetku bol spôsobený výlučne ročným odpisom majetku. Evidentná je 
priama súvislosť nárastu obežného majetku so zvýšením stavu pohľadávok evidovaných k obdobiu 
zostavenia účtovnej závierky. Medziročný nárast vykázaných pohľadávok o 23% poukazuje na priamu 
súvislosť s prvýkrát vykázaným ukazovateľom v účtovnej závierke – a to pohľadávky prepojených 
účtovných jednotiek – Mesto Senica. Zvýšila sa doba inkasa pohľadávok z obchodného styku zo 135 
dní v roku 2014 na 159 dní v roku 2015. 
Následne sa akútny nedostatok likvidných prostriedkov  negatívne prejavil v schopnosti spoločnosti 
hradiť v lehotách splatnosti záväzky voči svojim obchodným partnerom.  
Pokles hodnoty Vlastného imania spoločnosti je spôsobený poklesom hospodárskeho výsledku po 
zdanení v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 4 691€. 
Celkovo  môžeme konštatovať, že účtovná jednotka predstavuje ekonomicky stabilizovanú 
spoločnosť. Spoločnosť zefektívnila svoju činnosť, čo je evidentné vo vývoji ukazovateľa nákladov na 
predaný tovar a služby (medziročný pokles o 18 361€) a udržanie ziskovej marže v porovnaní s rokom 
2014. 
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Návrh na rozdelenie zisku 
 
 
Hospodársky výsledok po zdanení rok 2015   81 503,29 

Vyplatenie podielu akcionárom Podiel na ZI   

TEGRA INVEST,s.r.o. 51% 41 566,68 

MESTO SENICA 49% 39 936,61 

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 4.5.2015 v súlade s Obchodným zákonníkom schválilo riadnu účtovnú 
závierku za rok 2014. 
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. 
 
Účtovná závierka obsahuje:  Súvaha 

Výkaz ziskov a strát 
Poznámky 

Účtovná závierka tvorí prílohu výročnej správy. 
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POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2015 

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  

 
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 založenia 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 2015 

 
Test veľkostnej skupiny účtovnej jednotky (2 ZoU) 
(Do veľkostnej skupiny mala 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 2 248 786 1 943 164 A 

Čistý obrat celkom 2 117 751 1 832 466 A 

Počet zamestnancov 82 84 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). 
 
2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej 
jednotky:  ÚZ zostavená k 31.12.2014 bola schválená Riadnym valným zhromaždením 4.5.2015 
  

3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:  
Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. 12.2015. 
 

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): 
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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 
 

d) Údaj, či účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou a údaj, či je oslobodená od povinnosti zostaviť 
konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona o účtovníctve, pričom sa uvádzajú: 

1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona o účtovníctve obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej 
konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov (IFRS/EÚ): 
 
2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12 zákona o účtovníctve obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek:   
 

5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky: 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Priemerný prepočítaný počet počas účtovného obdobia  89  91 

 
 

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 - Predstavenstvo     

- druh príjmu (výhody): 

Neposkytnuté 
žiadne pôžičky, 
záruky a plnenia 
na súkromné 
účely 

Neposkytnuté 
žiadne pôžičky, 
záruky a plnenia 

na súkromné 
účely ---- 

Dozorný orgán – Dozorná rada 
  

- 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):   
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Článok III – INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH 

 
1) Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.   
 
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. 
Účtovná jednotka v roku 2015 nemenila účtovné zásady a účtovné metódy. Novelou Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov sa zmenili odpisové skupiny a doba odpisovania. Odpisová skupina 3 s dobou odpisovania 12 rokov sa rozdelila na 
nové dve odpisové skupiny 3 a 4 – do novej odpisovej skupiny 3 s dobou odpisovania 8 rokov boli preradené vybrané druhy 
hmotného majetku, čo umožní ich rýchlejšie odpísanie. Súčasne bola doterajšia odpisová skupina 4 rozdelená na nové 
odpisové skupiny 5 a 6 – do odpisovej skupiny 6 boli preradené vybrané administratívne typy budov s dlhšou 40-ročnou 
dobou odpisovania. 
 
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):     
Bez náplne. 
 
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 + náklady spojené s obstaraním 

2. Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený: Vlastné náklady 

3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom): Reprodukčná obstarávacia cena 

4. Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:  Obstarávacia cena + náklady spojené s obstaraním 

5. Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený: Vlastné náklady 

6. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom): Reprodukčná obstarávacia cena 

7. Dlhodobý finančný majetok:  Obstarávacia cena 

8. Zásoby obstarané kúpou: Obstarávacia cena + náklady spojené s obstaraním 

9. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: Vlastné náklady 

10. Zásoby obstarané inak (darom): Reprodukčná obstarávacia cena 

11. ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj: Menovitá hodnota 

12. 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 
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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. 

 UJ počas účtovného obdobia (§ 25 ZoU), ani k závierkovému dňu (§ 27 ZoU) nepoužila ocenenie reálnou hodnotou – 
lebo 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  
(%) 

Nehmotný majetok - Software 013 2 50% 

Hmotný majetok – Budovy a Stavby  021A 20 5 % 

Hmotný majetok – Budovy a Stavby 021A 40 2,5% 

Hmotný majetok- samostatné hnuteľné veci 022.A 4 25% 

Hmotný majetok- samostatné hnuteľné veci 022 A 6 16,67% 

Pozemky 031 Neodpisuje sa  

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 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.  

 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). 
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ÚJ nepoužíva dobrovoľnú kapitalizáciu úrokov do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého hmotného majetku alebo 
dlhodobého nehmotného majetku (§ 34/1 PU; § 35/2/h PU). 

 

h) Informácia o poskytnutých dotáciách a pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich ocenenie:  

Spoločnosti neboli v roku 2015 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 

Dlhodobý úver Prima Banka záložné právo 18 137 

Kontokorentný úver ČSOB  Záložné právo 196 335 

Celková suma zabezpečených záväzkov: x 214 472 

 
 

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): 
Neevidujeme. 
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Článok V – INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH 

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: 
Neevidujeme. 
 
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   

Iné – záložné právo 886 278 886 278 

 
 

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. 

 

 

 

 
 
 



        

Informatívna správa 2015 
 

40 

 
6. SPRÁVA  AUDÍTORA.  
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