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8 Vyhodnotenie plnenia vecnych uloh a ekonornickych vysledkov 
Vydanie:

obchodnych spolocnosti s iicast'ou mesta Presov za rok 2013 
Mesto Presov 

Navrh na
 

UZNESENIE
 

z5.riadnehorokovan~ 

Mestskej rady v Presove 

dna: 13.6.2014	 Cislo: 12014 

k vyhodnoteniu plnenia vecnych uloh a ekonomickych vysledkov obchodnych 
spolocnosti s iicast'ou mesta Presov za rok 2013 

Mestska rada v Presovo 

berie na vedomie 

vyhodnotenie plnenia vecnych uloh a ekonomickych vysledkov obchodnych spolocnosti 
s ucast'ou mesta za rok 2013, a to Dopravneho podniku mesta Presov, a.s., Technickych 
sluzieb mesta Presov, a.s., SPRAVBYTKOMFORT-u, a.s. Presov, IPZ Presov a.s ., Presov 
REAL, S.LO., Spravy a zimnej udrzby presovskych ciest, S.LO., MSS PRESOV, s.r .o. 
a inforrnaciu 0 ekonornickych vysledkoch 1. Fe TATRAN, a.s. za rok 2013 
a Vychodoslovenskej vodarenskej spolocnosti, a.s . za rok 2013 

odporiica 

1.	 Predlozit' vyhodnotenie plnenia vecnych uloh a ekonornickych vysledkov obchodnych 
spolocnosti s ucast'ou mesta za rok 2013 na rakovanie Mestskeho zastupitel'stva v Presove 

2.	 Po v e r i t' 

JUDr. Pavia Hagyariho, primatora mesta 

na valnych zhromazdeniach obchodnych spolocnosti s ucast'ou mesta s c h val it': 

1. a) rocnu uctovnu zavierku spolocnosti Dopravny podnik mesta Presov, akciova spolocnost', 
za rok 2013 

b) razdelenie zisku Dopravneho podniku mesta Presov, akciovej spolocnosti za rok 
2013 vo vyske 19 749,70 € nasledovne: 
- doplnenie rezervneho fondu vo vyske 19749,70 € 

Strana 1/2 
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8 Vyhodnotenie plnenia vecnych uloh a ekonomickych vysledkov 
Vydanie:

obchodnych spolocnosti s ucast'ou mesta Presov za rok 2013 
Mesto Presov 

2. a) rocnu uctovnu zavierku spolocnosti Technickych sluzieb mesta Presov, akciova 
spolocnost', za rok 2013 

b) rozdelenie zisku Technickych sluzieb mesta Presov, akciovej spoloenosti za rok 
2013 vo ryske 20 604,06 € nasledovne: 
- cast' zisku vo vyske 2 060,41 € (10 % z cisteho zisku) pridelit' do zakonneho 

rezervneho fondu 
- cast' zisku vo vyske 18 543 ,65 € zauctovat' na uhradu straty minulych rokov 

3. a) rocnu uctovnu zavierku spolocnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov za rok 2013 
b) rozdelenie zisku SPRAVBYTKOMFORT, a.s, Presov za rok 2013 vo vyske 

907500,00 
742500,00 

3457,58 

1 653457,58 € nasledovne: 
- dividenda akcionara Energiecomfort GmbH Wien 
- dividenda akcionara Mesto Presov 
- pridel do fondu na financovanie investicii 

€ 
€ 
€ 

4. a) rocnu uctovnu zavierku spolocnosti IPZ Presov a.s. za rok 2013 
b) vyrovnanie straty IPZ Presov a.s. za rok 2013 vo vyske 9552,00 € nasledovne: 

- preuctovat' na ucet - neuhradena strata minulych rokov 9552,00 € 

5. a) rocnu uctovnu zavierku spolocnosti PRESOV REAL, S.LO. za rok 2013 
b) rozdelenie zisku PRESOV REAL, s.r.o. za rok 2013 vo ryskc 5114,83 € 

nasledovne: 
- pridel do rezervneho fondu vo vyske 5 % 255,74 € 
- odmeny konatel'om 4000,00 € 
- nerozdeleny zisk minulych rokov 859,09 € 

6. a) rocnu uctovnu zavierku spolocnosti Sprava a zimna udrzba presovskych ciest, S.LO . 

zarok2013 
b) rozdelenie zisku Spravy a zimnej udrzby presovskych ciest, s.r.o. za rok 2013 

vo vyske 97 700,83 € nasledovne: 
- preuctovat' na ucet - nerozdeleny zisk minulych rokov 97 700,83 € 

7. a) rocnu uctovnu zavierku spolocnosti MSS PRESOV, s.r.o. za obdobie od 1.1.2013 
do 26 .5.2013 

b) uhradu straty MSS PRESOV, s.r.o, za obdobie od 1.1.2013 do 26.5.2013 
vo ryske 83 714,24 € jedinyrn spolocnikom Mestom Presov 

8. rocnu uctovnu zavierku spolocnosti 1. Fe TATRAN, a.s. za rok 2013 

9. rocnu uctovnu zavierku spolocnosti Vychodoslovenska vodarenska spolocnost', a.s. za 
rok 2013 

Strana 2/2 
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Komisia M cstskcho zast upitcl's tva v P rcsovc Strom a 

fina ncna , phlnovacia a sp nlvy mcstsk)'ch ) rga n i Z ~ie i i _L=-
Mesio Presov 

UZ N E S E N I E 

z 5. riadneho zasadnutia
 
Komisie Mes tskeho zastupitel'stva v Pros ove
 

Iina ncnc j, p la novacej a spravy rn cs tskych orga nizacii 

dna: 2.6.2014	 ci slo : 21 /2014 

k vy h od notcn iu pln enia ve e l)'ch ul oh a ck on omicky ch vys lcd k ov ob chud nych 
spolocnosti s ucast'o ll m est a P I' cS O\, za rok 20 13 

Komis ia Mes ts keho zastup itel's tva v Pres ove 

fi na ncna , plan ova cia a sp ravy mestskych orga n izac ii 

po	 prerokovani vys s ie uvedene] veei zaujima toto 

TANOVISKO 

dna : 2.6 .2014	 c is!o : 2112014 

Komisia Mes tskeho zastupitel'stva v Prcsove 
Iinancna, pl an ov acia a sp r avy m es tskych orga ni za cii 

bcr i c n a ve do m ie 

vy hodnoten ie plnen ia vecnych {do h a ek onornickych vy sled kov obcho dnych spo loc nosti 
s ucas t'ou mesta za rok 2013 , a to Do pravneho podniku rnesta Presov, a .s ., Tcc hnickych 
s luzi eb me sta Presov, a.s., SP R/'\.VBYTKOMFORT-l1, a .s . Presov, IPZ Pr esov a.s., Presov 
REAL, S. LO . , Spravy a z imnej ud rzby pre sovsk ych ciest, S.L O., MSS PRESOV. S.1". O. 

a inforrnaciu 0 ckonomickych vysledkoch 1. fC TATRAN , a.s. za rok 2013 
a Vychodoslovenskej vcdare nskej spolocnost i, a.s. za rok 20 13 

o d p o r uca 

I .	 Predlo zit' vyhodnoten ie plnen ia vecnych uloh a ekonomickych vys ledkov obchodnyc h 
spolocnosti s ucast'ou me sta za ro k 20 13 na rokovanie Mestskeho za stupitel'stva v Presove 

2.	 Po v e rit' 

F -	 M sU/SP-O 1/29/1 
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l'~ Kornisia M esrskeho zas tu pitcl's tva v Presov e Stra a 
~ 

<:>: fina ncna , pl a riovacia a sp ravy m cstskych o rga niza cii 
lvk sto Pr esov 

J UD r. Pavia ITagvarih o, prim a/ ora m csta 

na valnych zhrorna zdeniach obchodnych spolocnosti S ucasi'o u mcsia s c It v it J it' : 

1. a) rocnu uctovnu zavierku spoloc nost i Dop ravn y podnik mesta Pr d ov , ak ciova spo locnosi. 
za rok 2 0 13 

b) rozdel en ie z isk u Dopravn ch o porlniku m csta P I' cSO\ ', a k cio vcj sp oloc rios t i za rok 
20 13 vo vysl{e 19 749,70 ( nasledovne: 
- doplneni e rczcr vneho fondu vo vys ke 19 749,70 C 

2. a) rocnu uctovnu zavierku spolocnosti Technickych sluzieb rnesta Presov, akciova
 
spolocnosi, za rok 2013
 

b) rozdelc nie z isku T ec h n ick v ch s luz icb m esta P rcsov, a kcio vcj s pu lo cn os t i zn rok
 
20 13 vo vysk c 20 604,06 ( nas ledovne:
 
- cast' z isku vo vyske 2 060 ,4 1 E (10 % z cisteho zisku) pride lit' do zakonncho
 

rezervneho fondu 
- cast' zisku vo vyske 18 543 ,65 € zauctovat' na uhradu st raty minulych roko v 

3 . a) rocnu uctovnu zavierku spo locnosti SPRA /B YTKOIVIFORT, a.s. Preso v za rok 20 13 
b) rozde lenie zi sku SPRAVBYTKOMFORT, a. s. P rcsov za rok 20 13 vo vys ke
 

1 653 45 7,5 8 C na sled o vne :
 
- d iv idenda akcio nara Energiecomfort GmbH Wien 907 500 .. 00 €
 
- di videnda akc ion ara Mesto Presov 742 500,0 0 E
 
- pridel do fondu na financova nie investi ci i 3 457,58 E
 

4 . a) rocnu ucto vnu zav ierku spo locnosti IP Z Presov a .s , za rok 20 13 
b)	 vyrovnanie siraty IPZ Prcsov a.s. za rok 2013 vo vyske 9 552,00 ( nas ledovne :
 

- preuctovat' na ucet - neuhradcna st rata minulych roko v 9 552,00 E
 

5. a) roc nu ucto vnu za vierku spolocnosti PRESO V REAL, S. L O. za rok 20 13 
b) rozde len ie z isk u PRESOV R L L , S. f . O. za ro k 201 3 v o vvskc 5 1 14,83 (
 

nasled ovne :
 
- pridel do rezcrvneho fo ndu vo vyske 5 % 25 5,74 €
 
- od rneny konatel'o rn 4000,00 E
 
- ne rozdeleny z isk minulych roko v 859,09 E
 

6. a) rocnu uctovn u zavierk u spo locnosti Sprava a zimna udrzb a pre sovskych ciest, s. r .o .
 
zarok2013
 

b) rozdelenie zi sku Sp ravy a zim n cj udrzby prcsovskych cicst, S. L O. za ro k 2 0 13
 
vo vyske 97 700, 83 € nasled ovne :
 
- preuctovat' na ucet - nerozde leny zisk mi nulych rokov 97 70 0,83 E
 

F - MsU/S P-O1/29/1 
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Komisia Mcstskeh o zas tupitel's tva v Prcsove Strana 

fina ncna , planovacia a sp ravy mcstskych orua n iza cif 
Mesto Presov 

7. a) rocnu uctovnu zavierku spo locnosti MS S PRESOV, 5. 1". 0 . za obdobie od 1.1. 20 J3
 
do 26.5.201 3
 

b) uhradu str aty MSS PRESOV, s.r.o. za obdobie od 1. 1.20 13 do 26 .5.20 13
 
vo vyske 83 714,24 E jedinym spo locnikorn Mestom Presov
 

8. rocnu uctovnu zavierku spolocnosti 1. Fe TATRAN, a.s. za rok 20 J3 

9. rocnu uctovnu zavierku spolocnosti Vych cdos lovcnsk a vu d a r cnsk a spolocuost' , a.s . za 
rok 20 13 

Z i a d a 

predlozit ' dop1neni e chy bajucich pod kladov sp loc nosti I .Fe TATRA N . a .s . a . lineralnc 
vody, a.s. 

1 1 

Inq. Svetlana Pevlovlcove Iriq . Stanis!a v Kaha nec 
predsednicka komisi e overovat el' 

I 

------. 
/ 

,j 

I 
,

M'U 'O/ 'V'~ ~'i 'f j~ ~ k'~" " ' " 
ov ero vat el' j 

F - MsU/SP-Ol /29/1 



8 Vyhodnotenie plnenia vecnych uloh a ekonornickych vysledkov 
Vydanie:

obchodnych spolocnosn s llcast'oll mesta Presov za rok 2013 

Mesto Presov 

Dovodova sprava 

Na zaklade planu prace Mestskej rady a Mestskeho zastupitel'stva v Presove na I. polrok 
2014 predkladame .Vyhodnotenie plnenia vecnych uloh a ekonornickych vysledkov 
obchodnych spolocnosti s ucast'ou mesta za rok 2013". Uvedeny material je spracovany 
v sulade s uznesenim Mestskeho zastupitel'stva v Presove cislo 262/2008, ktoryrn bol 
schvaleny jednotny standard predkladania plnenia vecnych uloh a ekonornickych vysledkov 
obchodnych spolocnosti s ucast'ou mesta Presov. 

Za spolocnost' 1. FC TATRAN, a.s., zastupcovia spolocnosti predlozili len uctovnu 
zavierku k 31.12.2013 - suvahu, vykaz ziskov a strat a poznamky, bez vyrocnej spravy 
a d'alsich nalezitosti , ktore pozaduje jednotny standard a za Vychodoslovensku vodarensku 
spolocnost', a.s. bola predlozena uctovna zavierka k 31.12.2013 a sprava auditora, preto 
predkladame len tieto dorucene podklady. 

Obchodna spolocnost' Mineralne vody, a.s ., napriek pisomnej ziadosti, ktora im bola 
zaslana 21.3.2014 ku diiu spracovania materialu pozadovane podklady nedodala. 

F - MsU/SP-O 1/23/1 



Dopravny podnik mesta Presov, akciova spolocnost' 
VI. Bardejovska 7, 080 06 Eubotice, posta: P .O.BOX 170, 081 70 Presov 

Sprava 0 hospodareni 
k 31. decembru 2013 

(Spracovana v zmysle uznesenia Mestskeho zastupitel'stva v Presove c. 262/2008) 

1. IDENTIFlKACIA SPOLOCNOSTI 

Obchodne meno: Dopravny podnik mesta Presov, akciova spolocnosf
 

Pravna forma: akciova spolocnost'
 

Zakladne imanie: 3 255 264,- €
 

reo. 31718922
 

Ie DPH: SK 2020523868
 

Spolocnost' je mesacnym platitel'om DPH.
 

Uctovmi hodnota majetku - majetok vlastny: 

a) Dlhodoby hmotny a nehmotny majetok (v €) 

Prehl'ad 0 obratoch: Obstaravacie ceny Opravky Zostatkove ceny 

Softver 
PSk1.1.2013 108 140 94442 13 6998 
Prirastky 2213 9451 
Ubytky 921 921 
KS k 31.12.2013 109432 102972 6460 

Ocenitel'ne prava 
PS k 1.1.2013 17792 13 170 4622 
Prirastky o 3348 
Ubytky o o 
KS k31.12.2013 17792 16 518 1 274 

Stavby 
PS k 1.1.2013 4661 900 2395 128 2 266 772 
Prirastky o 213 768 
Ubytky o o 
KS k 31.12 .2013 4661 900 2608 896 2 053 004 



.

- 2

Samostatne hnutel'ne veci 
PS k 1.1.2013 24360836 16427714 7933 122 

Prirastky 
Ubytky 
KS k 31.12,2013 

1 574713 
III 922 

25823627 

1444677 
III 922 

17760469 8 063 158 

Pozemky 
221063 ... · PS·k l .1 .2 01 3 

Prirastky o 
Ubytky o 
KS k 31.12,2013 221 063 

Obstaranie dlhodobeho nehmotneho majetku 
oPS k 1.1.2013 

· 2 2 13 Prirastky 
Ubyt ky 2213 

KS k 31.12.2013 o 

Oh staranie dlhodobeho hmotneho majetku 
5057PS k 1.1.2013 

Prirastky 2090 195 

Ub ytky 1 57471 4 

KS k 3 1.12,2013 520538 

b) Zasoby - prehl'ad oobratoch (v €) 
Material na sklade 
PS ·k 1.1.201 3 341 308 

1 884888Prirastky 
1 878499Ubytky
 

KS k 31.12.2013
 347697 

Tovar na sk1ade a v predajniach 
5605PS k 1.1.2013 

21 918 Prirastky 
22710Ubytky 

KS k 31.12 ,2013 4813 

c) Pohl'adavky - prehl'ad 0 obratoch (v €) 

Odb eratel ia - ucet 311 
93607PS k 1.1.2013 

817770Prirastky 
819711Ubytky 
91666KS k 3 1.12.20 13 

Poskytnute preddavky - ucet 314 
3627PS k 1. 1.20 13 
9059Prirasrky 
4918Ubytky 
7768KS k 31. 12.20 13 



Ostatne pohl'adavky - ucet 315 
PS k i.1.20 13 
Prfrastky 
Ubytky 
KS k 31.12.2013 

- 3 -

674744 
168387 
204387 
638744 

Opravne polozky 
PS k 1.1.2013 
Prirastky 
Ubytky 
KS k 31.12 .2013 

352484 
182 ..4 8 
154 388 
380444 

Pohl'adavky voci zamestnancorn - ucet 335 
PS k 1.1.2013 
Prirastky 
Ubytky 
KS k 31.12.2013 

Ine pohl'adavky - ucet 378 a 347 
PS k 1.1.2013 
Prirastky 
Ubytky 
KS k 31.12.2013 

62071 
4 824 573 
4 818 509 

68 135 

1 302443 
4513 525 
3 971 050 
1 844918 

Sucast'ou zostatku je aj pohl'adavka voci mestu Presov za straty z vykonov vo verejnorn 
zaujme za roky 2012 a 2013 v nasledujucich vyskach: 

rok 2012 401 011 
rok 2013 1 357435 

Ostatne dane a poplatky - dan z motorovych vozidiel : 
PS k 1.1.2013 - pohl'adavka
 
KS k 31.1 2.2013 - zavazok
 

Dan z pridanej hodnoty: 
PS k 1.1.2013 - zavazok 
KS k 31.12.2013 - zavazok 

Ostatne priarne dane: 
PS k 1.1.2013 - zavazok 
KS k 31.12.2013 -z<lviizok 

d) Financny majetok kratkodoby -

Pokladnica 
PSk1.1.2013 
Prirastky 
Ubytky 
KS k 31.1 2.2013 

95
 
3 022
 

29928
 
31 829
 

30408
 
33769
 

prehl'ad 0 obratoch (v €) 

874 
540816 
540601 

1 089 
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Ceniny 
PS k 1.1.2013 23505 
Prirastky 535289 
Ubytky 499762 
KS k 31.12.2013 59032 

.. Bankove ucty bezne a 'terminovane 
PSk1.1.2013 1 521 254 
Prirastky 26353743 
Ubytky 27330 170 
KS k 31.12.2013 544827 

Peniaze naceste 
PS k 1.1.2013 -4 
Prirastky 16662726 
Ubytky 16662726 
KS k 31.12.2013 -4 

e) Casove rozlfsenie - prehI'ad 0 obratoch (v €) 

Naklady buducich obdobi 
PS k 1.1.2013 12689 
Prirastky 46550 
Ubytky 47741 
KS k 31.12.2013 11 498 

Prijmy buducich obdobi 
PSk1.1.2013 3 338 
Prirastky 11 983 
Ubyt ky 3338 
KS k 31.12.2013 11 983 

Majetok prenajaty 

Spolocnost' rna rnajetok prenajaty od rnesta Presov, ktory nie je vedeny v uctovnictve, ale je 
evidovany v podsuvahovej evidencii. 

Majetok prenajaty od rnesta Presov rna k 31.12.2013 zostatkovu hodn otu 671 472 € , 
p renajate pozemky maju uctovnu hodnotu 469511 € . 

Clenovia statutarnych organov spolocnosti k 31.12.2013 

Predstavenstvo:
 

doc. PhDr. Stef<inia Andrascikova, PhD., MPH - pred seda,
 
M UDr. Vasil' Janko - clen ,
 
JUDr. Rene Pucher - clen,
 
Ing. Ma11a Koll arova - clen , PhD .
 
PhDr. Mi lan Laca - clen
 



" .'
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Dozorna rada 

Mgr. Stanislav Ferenc - predseda, 
MUDr. Daniela Mrouahova - clen, 
Ing. Marian Baran - clen, 
rveta Karlikova - clen, 
Pavel Fedorco - clen, 

, tng. Frantisek Vasko'> clen, 

Predmet podnikania: 

- oprava motorovych vozidiel,
 
- oprava strojov a zariadeni,
 
- vykonavanie montaze, oprav a udrzby trolejovych drab a dopravnych zariadeni,
 
- vykonavanie cistiacich prac na vozidlach v autoumyvarkach,
 
- prenajorn motorovych vozidiel, reklamnych ploch a nebytovych priestorov,
 
- opravy elektrickych trakcnych vozidiel, trolejbusov a ich vystroje,
 
- obchodna cinnost' - spotrebny a priernyselny tovar, pouzite motorove vozidla, nahradne
 

diely k rnotorovym vozidlam, ich prfslusenstvo, casti a sucasti, 
sprostredkovanie obchodu a sluzieb, 

- reklamna a propagacna cinnost', 
- cestna motorova doprava (vnutrostatna nepravidelna autobusova doprava, vnutrostatna 

nakladna cestna doprava), 
- vykonavanie pravidelnej autobusovej dopravy, 
- montaz, rekonstrukcia, opravy a udrzba: trakcne napajacie stanice trolejbusovych drah, 

trakcne vedenie trolejbusovych drab, elektricke zariadenie trolejbusov, elektricke 
zariadenie nad 1000 W a nad 1500 V - kablove vedenia a transforrnovne, elektricke . 
zariadenie do 1000 V striedavych vratane a do 1500 V jednosmernych vratane, ktore sluzia 
pre prevadzku, ovladanie a signalizaciu trakcnych zariadeni, 

- prevadzkovanie drahy,
 
- prevadzkovanie dopravy na drahe,
 
- vykonavanie medzinarodnej nepravidelnej dopravy.
 

2. VSEOBECNE INFORMACIE 0 CINNOSTI SPOLOCNOSTI 

Informacie 0 fungo vani spolocnosti v oblasti poskytovania sluzieb MHD v roku 2013: 

Vozove km v tis. 4510 
z toh o: autobusy 2613 

trolejbusy I 897 

Prepravene osoby v tis. 34730 
z toho : auto busy 19457 

trolejbusy 15 273 

Miestove km v tis. 480 384 
z toh o : autobusy 259 182 

trolejbusy 22 1 202 
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Pocet vozidiel MHD k 31.12.2013 107 
z toho: autobusy 62 

trolejbusy 45 
Priemerny vek v rokoch: autobusy 9,5 

trolejbusy 13,3 
Pocet autobusovych liniek: 36 
Pocet trolejbusovych liniek. : . 8 
Pocet vlastnych predajni cestovnych listkov: 4 
Pocet automatov na predaj cestovnych listkov: 70 
Pocet zmluvnych predajcov cestovnych listkov: 24 

VYvoj spolocnosti 

Na financne hospodarenie DPMP, a. S., v roku 2013 vplyvali skutocnosti, ktore boli 
z vel'kej casti nezavisle na voli dopravcu: 
- Mesto Presov schvalilo uhradu straty z vykonov vo verejnom zaujme vo svojom rozpocte na 
rok 2013 vo vyske 3 600 tisfc €, v skutocnosti uhradilo iba 2 700 tisfc €, vysledkorn 
vyuctovania straty z vykonov vo verejnom zaujme za rok 2013 bola pohl'adavka vo vyske 
1 357 435 E. Ku driu spracovania tejto spravy, t.j. k 27. 3. 2013 bola pohl'adavka voci mestu 
Presov za rok 2013 vo vyske 457 435 €. 
- V roku 2013 klesli trzby z cestovneho MHD v porovnani s rokom 2012 02,15 %, co je 
dosledok demografickeho vyvoja. V roku 2013 za plne cestovne cestovalo 42, 2 % cestujucich, 
za zl'avnene cestovne 49,5 % a bezplatne 8,3 % cestujucich. V roku 2012 za plne cestovne 
cestovalo 47 % cestujucich, za zl'avnene cestovne 50 % a bezplatne 3 % cestujucich. 

Informacie 0 rizikach 

V roku 2013 sa opakovali nedostatky z predchadzajucich rokov, ked' ani v tomto roku 
neboli objednavatel'mi vykonov spracovane seri6zne plany dopravnej obsluznosti a absentovala 
preferencia MHO pred ostatnou cestnou dopravou. 

Mesto Presov (a tid mesto Vel'ky Saris) nedodrziavalo zmIuvne dohodnute terminy uhrad, 
dlh mesta Presov narastol k 31.12.2013 na I 758 446 E, cim sa akciova spolocnost' na 
zaciatku roka 2014 stala neschopnou platit' svoje zavazky v lehote splatnosti. 

Vseobecnym rizikom v buducnosti bude nepriaznivy dernograficky vyvoj v regione 
a nedostatok atraktfvnych pracovnych miest pre terajsich studentov, a z toho vyplyvajuci 
neu staly pokles platiacich cesrujucich a zvysujuci sa pocet bezplatne cestujucich alebo 
cestujucich za zl'avnene cestovne, 
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3.	 FINANCNA SITUACIA SPOLOCNOSTI 

rok 2013 rok 2012 rok 2011 

Naklady spolu 9838432 € 9810 692 € 9441120 € 

Vynosy spolu ... 9858182€ 9844299 € - 9465985 € 

Hospodarsky vysledok - zisk 19750 € 33607 € 24865 € 

Rok 2013 2012 2011 
v€ v€ v€ 

1. Vynosv (bez uhradv stratv z WZ) 5363717 5698681 5580832 

1.1. Sluzbv 4538291 4639540 4491583 

1.2. Predai tovaru 14872 13468 16492 

1.3. Ostatne 810554 1045673 1072757 

2. Nakladv 9838432 9810692 9441120 

2.1. Materialove 2504325 2521098 2470911 

2.1.1. sootreba rnaterialu 1795882 1759785 1721759 

2.1.2. sootreba enerqie 696135 750859 736117 

2.1.3. ine materialove nakladv 12308 10454 13035 

2.2.0dpisy DHaNM 1671245 1767518 1627005 

2.3. Osobne nakladv 4538003 4268337 4166454 

2.3.1. rnzdove nakladv 3090363 2894501 2821819 

I 2.3.2. nakladv na socialne poistenie 1195704 1118625 1088152 

2.3.3. pridel do SF 38568 36535 35297 

2.3.4. prfsoevok na stravovanie 143703 137577 137776 

2.3.5. ostatne socialne nakladv 69665 81099 83410 

2.4. Sluzbv 691827 790507 794725 

2.4.1. opravv a udrziavanie 174978 248479 238242 

2.4.2. ostatne sluzbv 516849 542028 556483 

2.5. Ostatne dane a ooolatkv 125839 125023 107305 

i 2.6. Ostatne nakladv na HC 231422 245049 211872 

I 2.7. Ostatne financne nakladv 75771 93160 62848 

Vynosy celkom 9858182 9844299 9465985 

I - vlastne 5363717 5698681 5580832 

- uhrada stratv z vvkonov vo VZ 4494465 4145618 3885153 

Nakladv celkom 9838432 9810692 9441120 

Vysledok hosnodarenia 19750 33607 24865 

1. pohradavky 

1.1.celkom 2651231 2136587 1417864 
I 1.2. po lehote splatnosti 1106723 1229964 1009003 

2. Zavazkv 
2 1. celkom 3347475 2988624 3105273 

2.2. po lehote splatnosti 0 0 0 

Stav na bankovvch uctoch 544823 1521254 2103822 
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4. UDALOSTI OSOBITNEHO vYZNAMU 

Napriek vyssie uvedenym nepriaznivym vplyvom, akciova spolocnost' v roku 2013 
z vlastnych zdrojov obstarala sedem novych standardnych nizkopodlaznych autobusov, jeden 
energeticky usporny klbovy nizkopodlazny trolejbus a: ffi jazdene kibove autobusy v celkovej 
hodnote 2039 tisic €. Priemerny vek autobusov sa tymito nakupmi znizil z 11,4 na 9,5 roka . 

· VysokYzostava priemerny vek trolejbusov, a to IT,3 -toka~ -. _. 

5. PREDPOKLADANYBUDUClvYvOJSPOLOCNOSTI 

Sluzby MHD 
Vykony v krn v roku 2014 su planovane v rozsahu 4,5 mil. km, co je na urovni roku 2013, 

v porovnani s rokom 2010 zostavaju znizene 0 10 %. 

Investicie 
Mesto Presov neposkytuje akciovej spolocnosti kapitalovy transfer na nakup dopravnych 

prostriedkov MHD, investfcie bude DPMP, a.s. , financovat' z vlastnych zdrojov a z uveru, 
v zavislosti od toho , ako pravidelne bude rnesto Presov uhradzat' preddavky na uhradu straty 
z vykonov vo verejnorn zaujme, V roku 2014 je planovany nakup styroch midibusov, dvoch 
klbovych a dvo ch standardnych autobusov, dvoch klbovych a jedneho standardneho trolejbusa. 

6. NAVRH NA ROZDELENIE ZISKU 

Predstavenstvo akciovej spolocnosti navrhuje zisk za rok 2013 vo vyske 19 749,70 € pouzit' 
na doplnenie rezervneho fondu . 

V Euboticiach, 27 . rnarec 2014 

Spracovala: Ing, lana Vrbovska 



Dopravny podnik mesta Presov, akciova spolocnost'
 
Ul. Bardejovska 7, Lubotice, posta: P.O.BOX 170, 081 70 Presov
 

Spolocnost' zapisana v OR OS Presov, oddiel: Sa, vl. 253/P
 

Pohl'adavky a zavazky 

1. Pohl'adavky - stay k 31. 1~. _~9J} __ 

K 31.12.2013 DPMP, a. S., eviduje nasledujuce pohl'adavky z obchodneho styku: 

Kratkcdobe pohl'adavky uctovane na ucte 311 - Odberatelia / v €/: 

- za jednorazove cestovne lfstky 11 385,00
 
- prenajorn - reklamne ucely 11 886,31
 
- nepravidelna doprava 4938,93
 
- za prenajom - ostatny 5692,24
 
- za predany material 1519,93
 
- exekutorske urady 3 177,49
 
- za cestovne CK (EMbase) 12339,22
 
- za opravy vozidiel 1 433,84
 
- pohl'adavky starsie ako dva roky 39293,71
 

Spolu za ucet 311 91 666,67 

Ucet 314 - Poskytnute preddavky 7766,83 

(Tcet 315 - O;tatne pohl'adavky: 

- pohl'adavky za cestovanie bez platneho cestovneho lfstka:
 
- zarok2010 185218,96
 
- za rok 2011 162894,46
 
- za rok 2012 150 110,45
 
- zarok2013 140520,75
 

Spolu ucet 315 638744,62 

Pohl'adavky za cestovanie bez platneho cestovneho listka maju sankcny charakter, vyska 
uhrady je 26,0 €, ak cestujuci uhradi pohl'adavku do 5 kalendarnych dill v pokladnici 
dopravcu a 33,0 €, ak je cestujucernu zaslana faktura, Sankcia nie je zdanitel'nym obchodom z 
hl'adiska DPH. 

K pohl'adavkam boli vytvorene opravne polozky, a to: 
- k pohl'adavkam za cestovanie bez platneho cestovneho lfstka 345 110,42 
- pohl'adavkam voci odberatel'om v konkurze 2055,07 
- k pohl'adavkarn z obchcdneho styku - dafiovo uznane 20716,79 
- k pohl'adavkam z obchcdneho styku - dariovo neuznane 12561,57 

Spolu: 380443,85 
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Pohl'adavkyza cestovanie bez platneho cestovneho listka su najprv upominane, potom 
vymahane sudnou cestou. Kazda pohl'adavka za cestovanie bez platneho cestovneho listka je 
podana na sude do 1 roka od jej vzniku (navrh na vydanie platobneho rozkazu) . Doba, za 
ktoru sud rozhodne, zavisi od prislusneho sudu. Vymahanie pohl'adavok do roku 2006 
vykonavala advokatka mDr. Topolcaniova, vymahanie pohl'adavokod roku 2006 vykonava 
advokatska kancelaria JUDr. Emesta Vokala. Od roku 2013 su, sudom potvrdene, ale 
neuhradene pohl'adavky .voci cestujucim odstupene .na exekucne konanie..... 

Konkurzne konanie sa rea1izuje u 2 pohl'adavok z obchodneho styku v celkovej hodnote 
2055,07 €. 

Exekucne konanie sa rea1izuje u 22 pohl'adavok z obchodneho styku v ce1kovej hodnote 
13 898,58 €. 

Sudne konanie (bez pohl'adavok za cestovania bez platneho cestovneho listka) sa realizuje 
u 6 pohl'adavok vo vyske 23580,12 €. 

Rekapitulacia pohl'ad:ivok 

Spo1u v € z toho: po 1ehote splatnosti 

- z obchodneho styku - ucet 311 91 666,67 60079,18 
- poskytnute preddavky - ucet 314 7766,83 
- ostatne pohl'adavky - ucet 315 638744,62 621 413 ,62 
- voci mestu Presov za vykony vo 

verejnom zaujrne za rok 20 12 401 011,49 401 011,49 
- voci mestu Presov za vykony vo 

verejnom zaujme za rok 2013 1 357435,36 
- voci ostatnym obciam za vykony vo 

verejnom zaujme za rok 2013 49796,83 
- voci mestu Vel'ky Saris za vykony vo 

verejnom zaujme za rok 2012 24 220,35 24220,35 
- ostatne pohl'adavky 80589,19 

- Spolu: 2651231,34 1106724,64 
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2. Zavazky - stav k 31. 12.2013
 

K 31.12.2013 DPMP, a.s., eviduje nasledujuce zavazky v € (zavazky su v lehote splatnosti):
 

- ucet 321 - Dodavatelia 
- ucet 324 - Prijate preddavky 
- ucet 325 - Ostatne zavazky 
- ucet 331 - Zamestnanci 
- ucet 336 - Zuctovanie s organmi SP a ZP 
- ucet 342 - Ostatne priame dane 
- ucet 343 - Dan z pridanej hodnoty 
- ucet 345 - Ostatne dane a poplatky 
- ucet 379 - Ostatne zavazky 

z toho: preplatky od obcf 
Kratkodobe zavazky spolu 

- ucet 461 - Bankove uvery 

v I'uboticiach 9.4. 2014 

Spracovala: lng. Jana Vrbovska 

1 224910,91 
500,00 

11 097,37 
186966,16 
168 192,65 
33 769,15 
31 829,15 
3022,00 

13 804,52 
10964,22 

1674091,91 

1 673 381,14 
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SPRA.VA NEZAVISLEHO AUDITORA 

statutamemu organu spolocnosti Dopravny podnik mesta Presov, akciova spolocnost' k 31.12.2013 ( 

c. 
r 

) 

) 

) 

) 

\ Datum odovzdania auduorskej spravy : II aprf/ 2014 I 
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c AGV audit, sr.o, 

Sidlo: Rumanova 2,04001 Koofce 
( ; Pre~ Werterova 1, 040 01 Koolce 

Obroodny register okresnllho sQdu KOOIce I; oddlel: 810,vlofka 8519N 
www.agvaudltsk( . 

c 
Dodatok spravy auditora 

r o overeni stiladu vyrocne] spravy s uctovnou zavierkou V zmysle Zlikona c 540/2007 Z.z. §23 ods, 5 
statuternemu organu spoloenosti 

i. _ 
1. Overili sme uctovnu zavierku spolocnosti Dopravny podnik mesta Presov, akciova spolocnost' 
k 3 I. decembru 2013, uvedenu na stranach 3. a 4., ku ktorej sme dna 1I. aprila 2014 vydali spravu v 
nasledujucorn znenl: 

( . SPRAVA NEZAVISLEHO AUDiTORA 
statutamemu organuspolocnosti c:: 

Uskutocnili sme audit prilozenej uctovnej zavierky spolocnosti: 
( ) 

c; Dopravny podnik mesta Presov, akciova spolocnost', Bardejovska 7, 080 06 Ilubotice, 

ktora obsahuje suvahu k 31. decembru 2013, vykaz ziskov a strat za rok konciaci k uvedenemu datumu, a 'Cl poznamky, ktore obsahuju suhrn vyznamnych uCtovnych iliad a uctovnych metod a d'alslch 
vysvetl'ujucich inforrnacil, ..C) 
Zodpovednost statutameho orgdnu za uctovnu zavierku ( \ 
Statutarny organ spolocnosti je zodpovedny za zostavenie tejto uctovnej zavierky, ktora poskytuje 
pravdivy a verny obraz v sulade so Zakonom 0 uctovnfctve c. 43l/2002 Z.z. v znenf neskorsich predpisov C; 
(d'alej len .zakon 0 uctovnfctve'') a za tie interne kontroly, ktore povazuje za potrebne pre zostavenie 
uctovnej zavierky, ktora neobsahuje vyznamne nespravnosti, ei uz v dosledku podvodu alebo chyby,C:' 
Zodpovednost' auditora( ) 
NMOU zodpovednost'ou je vyjadrit' nazor na tuto uctovnu zavierku na zaklade nasho auditu. Audit sme 
uskutocnili v sulade s Medzinarodnyrni auditorskymi standardmi. Podl'a tychto standardov marne( ) 
dodrziavat' eticke poziadavky, naplanovat' a vykonat' audit tak, aby sme zfskali primerane uistenie, Ze 
uctovna zavierka neobsahuje vyznamne nespravnosti,c) ._
Sucast'ou auditu je uskutocnenie postupov na ziskanie auditorskych dokazov 0 sumach a udajocho vykazanych v uctovnej zavierke. Zvolene postupy zavisia od usudku audftora, vratane posudenia rizfk 
vyznamnej nespravnosti vuctovnej zavierke, ei uZ v d6sledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovanf o 
tohto rizika auditor berie do uvahy interne kontroly relevantne pre zostavenie uctovnej zav ierky uctovnej 
jednotky, ktora poskytuje pravdivy a verny obraz, aby moho! navrhnut' audltorske postupy vhodne za 
danych okolnostl, nie vsak na ucely vyjadrenia nazoru na ucinnost' internych kontrol uctovnej jednotky. 
Audit d'alej zahfi'ia zhodnotenie vhodnosti pouzitych uctovnych zasad a uctovnych metod a primeranosti 
uctovnych odhadov uskutocnenych statutamym organorn, ako aj vyhodnotenie prezentacie uctovnej 
zavierky. Sme presvedcenl, Ze audltorske d6kazy, ktore sme zlskali, poskytuju dostatocny a vhodny 
zaklad pre n~ nazor, 

)
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AGVaudit, ......o. 
Sidlo: Rumanova 2,040 01 Ko§lce 

Prmdzka: Werferova 1,04001 Ko§lce 

i ( : 
illI '. Obchodn~ regIster okresnllho sudu Ko§lce I,oddlel: SIO, vtotka 8519N 
J

wv.w.agvaudilsk
I Co,
I . 

! C) 

Cl	 . -
C verny obraz flnanene] situacie 

hospodarenia za rok konclaci sa k uvedenemu 

Kosice, 11. april 2014 

AGV audit s.r.o. lng. Alena Popovcova 

c) Rumanova 2 zodpovedny auditor 
040 0 1 Kosice dekret SKAU e. 348 
Obchodny register OS Kosice I, 0 

.() Licencia SKAU~. 159 

( ) 

( )	 II. Overili sme sulad vyrocne] spravy s vyssie uvedenou uctovnou zavierkou, Za spravnost'
 
zostavenia vyrocnej spravy je zodpovedny statutarny organ spolocnosti, Nasou ulohou je overit' sulad
 

o	 vyrocnej spravy s uctovnou zavierkou ana zaklade toho vydat' dodatok spravy audftora 0 sulade vyrocne]
 
spravy s uctovnou zavierkou,
 o 
Overenie sme uskutocnili v sulade s Medzinarodnyrni audltorskymi standardami. Tieto standardy

( ) pozaduju, aby audftor naplanoval a vykonal overenie tak, aby ziska! primerane uistenie, ze informacie 
uvedene vo vyrocnej sprave, ktore su predmetom zobrazenia v uctovnej zavierke, su vo vsetkych

()	 vyznarnnych suvislostiach v sulade s prlslusnou uctovncu zavierkou. Inforrnacie uvedene vo vyrccnej 
sprave na stranach 3. a 4., sme posudili s informaciami uvedenyrni v uctovnej zavierke k 31. decembru 

( ) 20 I3. Ine udaje a informacie, ako uctovne informacie ziskane z uctovnej zavierky a uctovnych knlh sme 
neoverovali. Sme presvedcenl, ze vykonane overovanie je dostatocne a vhodne ako vychodisko pre nas 

Cl	 nazor, 

C-.:-, :	 Podl'a nasho nazoru su uctovne informacie uvedene vo vyrocne] sprave spolocnostl v sulade 
s uctovnou zavierkou za uctovne obdobie, za ktore sa vyhotovuje ryrocna sprava.C) 

( 1	 Ko~ice, II. aprfl 2014 

( ) 
AGV audit s.r.o.
 

( ) Rumanova 2
 
040 01 Kosice • 
Obchodny register OS Kosice I, 0 dC) 
Licen cia SKA U e. 159 

() 

( ) 

o 
( ) 

<' 
~ - _ .. 

lng . Alena Popovcova 
zodpovedny audftor 
dekret SKAU e. 348 
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.Dopravny podnik mesta Presov, akciova spolocnost' .
 
UL BardejovskA7,080 06 Eubotice, posta: P.O.BOX 1io, 081 70 Presov
 

Spolocnost' zap (sana v Obchodnom registri Okresneho sudu Presov, Oddiel: Sa, Vlozka ~fslo: 253/P
 

. --
VfPIs z uznesenia 

z riadneho zasadnutia predstavenstvaakciove] -sp olocnostl, 
konaneho dna 2. aprila 2014 

Predstavenstvo akciovej spolocnosti sa na svojom riadnom zasadnuti dna 2. aprila 2014
 
sa uznieslo nanasledovnom : .,. . .
 

16/2014 
Predstavenstvo akciovej spolocnosrischval'uje spravu 0 hospodareni k 31. decembril 2013 
spracovanu v zmysle uznesenia Mestskeho zastupitel'stva v Presove c.262/2008 a poveruje 
vykonneho riaditel 'a predlozit' tuto spravu narokovanie Mestskeho zastupitel'stva v Presove, 

v Euboriciach 2.4.2014 a · /.// I 
. / I I ' 

~{;;vr/' I(/-:» 

doc. PhDr. Stefania Andrascikova, PhD., MPH. 
predsednicka predstavenstva 



Dopravny podnik mesta Presov, akciovaspolocnost'
 
U1. Bardejovska7, 080 06 Eubotice, posta: f.O.BOX 170,081 70 Presov
 

Spolocnost'zapfsana v Obchodnom registri Okresneho siidu Presov,Oddiel:Sa, Vlozkac{slo: 253/P
 

Vypis z uznesenia 
z riadneho zasadnutia predstavenstva akciovej spolocnosrl, . -

konaneho dna 2. aprfla 2014 

Predstavenstvo akciovej spolocnosti sa na svojom riadnom zasadnuti dfia 2. aprila 2014
 
sa uznieslona nasledovnom :
 

1512014 
Predstavenstvo akciovej spolocnosti :
 
a.) schval'uje - rocnu uctovnu zavierku za rok 2013,
 

-vyrocmi spravu za rok 2013, . 
b.) odporuca - zisk vo vyske 19 749,70€ pouzit' na doplnenie rezervneho fondu, 
c.) poveruje vykonneho riaditel'a a. s., aby vyrocmi spravu za rok 2013 a rocnu uctovmr 
zavierku za rok 2013 predlozil dozornej rade a valnernu zhromazdeniu. 

V Euboticiach 2.4.2014 

{/t '~~~{~(l: /U 
doc. PhDr. Stefania Andrascikova, PhD. , MPH. 

predsednicka predstavenstva 



Dopravny podnik mesta Presov, akclova spolocnost .� 
UI. Bardejovska 7, ~ubotice, posta: P.O.BOX 170, 081 70 Presov� 
Spolo~nosf zaplsana v OR OS Presov, oddiel: Sa, vI. c. 253/P� 

Vypis z uznesenla� 

zo'zasadnutla dozornej rady akciovej spolocnostt,� 

konaneho 30.04. 2014� 

Dozorna radaakciovej spolocnosti sa na svojom zasadnuti dna 30. 04. 2014 uzniesla 
na nasledovnom: 

212014 

Dozorna rada akciovej spolocnosti� 

al berie na vedomie:� 

rozbor hospodarske] cinnosti akciovej spolocnosf za rok 2013� 

bl schvaruje: 

vyroenu spravu za rok 2013 a rocnu uCtovnu zavlerku za rok 2013 

cI odporuca Valnemu zhromazdenlu: . 

zisk vo vyske 19 749,70,- € doplnit' do rezervneho fondu 

V Luboticiach 30.04.2014 

~~ 
Mgr. Stanislav Ferenc 
predseda dozornej rady 



a zorc vo Tec:ttnlc:ke SluibV mesfa 
masto 

~ Pre.
 

Vyrocna sprava 2013
 



') 0; 

r. ,"" i. 



a zdrove 
meslo. 

Vyrocna sprava
 
Technickych sluzieb mesta Presov a. s.
 

za rok 2013
 

Vypracoval: 

Meno: In .Peter Smutn ' 
Funkcia: veduci 
ekono . eho 0 

Pod 

Datum: 4.4.2014 

Organom spoloenosti 
redklada: 

Meno: In . Jozef Visriovsk '
 
Funkcia: vykonny riaditel'
 
s olocnosti
 
Podpis:
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Dovol'te mi zhrnut' hospodarske vysledky za 
rok 2013. Za uspech povazujem kladne 
hospodarenie a kvalitne poskytovanie sluzieb 
hlavne pre obcanov mesta Presov, 

Doraz bol kladeny na realizaciu cie l'ov, ktore 
stanovili clenovia Predstavenstva pri svojom 
nastupe do funkcie v roku 2011. 

Konstatujern, ze strategicke ciele boli splnene, 
co zabezpecilo kontinualne zlepsovanie 
ekonornickych ukazovatel'ov. Dosiahli sme 
kladne hospodarenie na vsetkych prevadzkach 
pricorn je potrebne zvyraznit' potvrdenie 
vynikajucich vysledkov na prevadzke 
Mestskych lesov za rok 2012. Zabezpecili sme 
vylepsenie pracovnych podmienok 
zamestnancov, obnovu technicko 
materialneho zabezpecenia a propagaciu 
poskytovanych sluzieb, 

Hlavne ulohy spolocnosti v roku 2014 su 
vyhotovenie Programu starostlivosti 0 les na 
roky 2014 - 2023 a plnenie stanovenych 
ciel'ov mestom Presov v Programe 
odpadoveho hospodarstva mesta. Nad'alej je 
potrebne zabezpecit' skvalitriovanie 
pohrebnych sluzieb s ciel'om rastu podielu na 
trhu. Ako novu vyzvu berieme revitalizaciu 
arealu Ekoparku Hola Hora s ciel'om 
vytvorenia oddychovej z6ny a poskytovania 
ekologickej a environmentalnej vychovy 
navstevnikov, 

Technicke sluzby mesta Presov.a.s. su 
pripravene ponuknut' pre hlavneho obchodneho 
partnera mesto Presov zabezpecenie 
komplexnych verejnoprospesnych sluzieb. 

Na zaver chcem pod'akovat' zamestnancom 
spolocnosti, clenom predstavenstva a dozomej 
rady za kvalitne odvedenu pracu. 

Ing. Jozef Visiiovsky 
vykonny riaditel' spolocnosti 
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1. IDENTIFIKACIA SPOLOCNOSTI 

Obchodny nazov:	 Technicke sluzby mesta Presov a.s. 

spolocnost' zapisana v Obchodnom registri Okr. sudu 

Presov, oddiel: Sa, vlozka cislo: 252/P 

Pravna forma: akciova spolocnost' 

ICO: 317 189 14 

DIC: 2020520656 

ICDPH SK2020520656 

Sidlo spolocnosti: Bajkalska 33, 080 01 Presov 

Tab.c.1 Uctovna hodnota majetku: (v €) 

Stav k Stav k Majetok	 Prirastky Ubytky01.01.2013 31.12.2013 
Vlastny majetok - TSmP, a.s. 2363770 310 828	 58827 2615771
v obstaravace] cene 
Majetok - mesto Presov 2853098 42461 150447 2745 112 
v zostatkove] cene 

Organy spolocnosti k 1.1.2013 

1.	 Value zhromazdenie: jedinym akcionarorn spolocnosti je Mesto Presov 

zastupene primatororn. 

2.	 Predstavenstvo: MOOr. Peter Klein - predseda 

PhDr. Mikulas Kornanicky - clen 

lng. Alexander Ernst - clen (do 22.8.20 13) 

Stanislav Grega - clen 

Richard Hympan - clen 

3.	 Dozorna rada : PhDr. Ivan Benko - predseda 

Peter Klesik - clen, zastupca zamestnancov 

Ing. Andrea Marcinkova - clen 

4. Vykenny riaditel': lng. Jozef Visiiovsky 
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Predstavenstvo spolocnosti k 31.12.2013: 

Predstavenstvo : MUDr. Peter Klein - predseda 

PhDr. Mikulas Kornanicky - clen 

Stanislav Grega - clen 

Richard Hympan - clen 

Ing. Igor Andrejcak - clen (od 22.8.2013) 

Dozorna rada spolocnosti k 31.12.2013: 

PhDr . Ivan Benko - predseda 

Peter Klesik - clen, zastupca zamestnancov 

Ing. Andrea Marcinkova - clen 

Vykonny riaditel' k 31.12.2013 Ing. Jozef Visriovsky 

Rozhodnutim jedineho akcionara obchodnej spolocnosti Technicke sluzby mesta Presov, 

a.s. (TSmP, a.s.) vykonavajiiceho pfisobnost' valneho zhromazdenia spolocnosti zo dna 

22.8.2013 bol z funkcie elena Predstavenstva odvolany Ing. Alexander Ernst a za elena 

Predstavenstva spolocnosti zvoleny Ing. Igor Andrejcak. 

Techn icke sluzby mesta Presov, akciova spolocnost', bola zalozena zakladatel'skou listinou zo 

dim 30 .11.1995 v sulade s § 172 a naslednymi ustanoveniami Zakona c. 513/1991 Zb., kde 

zak ladatel'om je mesto Presov so 100 % majetkovou ucast'ou, 

Zakladne imanie spolocnosti predstavuje hodnotu 694253 € pri pocte akcii 20915 ks, kde 

norninalna hodnota akcie je 33,194 €. Ucelom zalozenia akciovej spolocnosti bolo 

zabezpecenie verejnoprospesnych sluzieb obyvatel'stvu mesta na jeho celom uzerni, co 

vyp lyva zo zakona 0 obecnom zriadeni a podnikanie v zmysle Obchodneho zakonnika. 
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2.	 VSEOBECNE UDAJE 0 CINNOSTI SPOLOCNOSTI 

Hlavna cinnost' spolocnosti je zamerana na tieto sluzby 

•	 Nakladanie s odpadmi 

•	 Pohrebnictvo, pohrebna sluzba, preprava zosnulych, prevadzkovanie cintorinov 

•	 Cestna nakladna motorova doprava 

•	 Sprava trhovisk 

•	 Suzby v ramci lesnictva a t'azby dreva 

•	 Remeselne cinnosti suvisiace so spravou mestskeho majetku 

•	 Prevadzkovanie sportovych zariadeni 

•	 Prevadzkovanie kulturnych, spolocenskych a zabavnych zariadeni 

•	 Prenajorn hnutel'nych veci 

•	 Prenajorn nehnutel'nosti spojeny s poskytovanim inych nez zakladnych sluzieb 

spojenych s prenajmorn 

•	 Cistiace a upratovacie sluzby 

Vykon cinnosti sa uskutocnuje s vyuzitim vlastneho majetku akciovej spolocnosti, ako aj 
rnajetku prenajateho od rnesta Presov na zaklade uzavretej Najornnej zrnluvy a Zrnluvy 
o dielo rnedzi TSrnP, a.s. a mestorn Presov, Cast' majetku mesta Presov spravuje spolocnost' 
na zaklade Mandatnej zrnluvy. 

Akciova spolocnost' mala v roku 2013 vytvorene tieto prevadzky a oddelenia: 

•	 Odpadove hospodarstvo a vseobecna udrzba 

•	 Pohrebne a cintorinske sluzby 

•	 Mestske lesy 

•	 Ekonornicke oddelenie 

•	 Usek riaditel'a spolocnosti: 

Sekretariat riaditel'a 

Oddelenie obchodnej strategie a legislativy 

Spravca IT, infonnatik 
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2.1. ODPADOVE HOSPODA.RSTVO A VSEOBECNA. UDRZBA 

V ramci cinnosti spolocnosti TSmP a.s., nakladanie s odpadmi zabezpecovala sluzby 
prevadzka Odpadove hospcdarstvo a vseobecna udrzba (OHVU) a to v zmysle platnej 
legislativy a v rozsahu definovanorn v Zmluve 0 dielo uzavretej s Mestom Presov. 

Zrnesovy komunalny odpad (ZKO) 

Zber zmesoveho kornunalneho odpadu v roku 2013 bol vykonavany podl'a vypracovaneho 
harmonogramu pre cele uzemie mesta Presov a obec Lubotice. 

Frekveneie zberu a vyvozu: 

• individualna bytova vystavba (mV) - 1 x tyzdenne 
• kornplexna bytova vystavba (KBV) - 2 x tyzdenne 
• kornplexna bytova vystavba - ul. Exnarova - 3 x tyzdenne 
• pcdnikatel'ske subjekty v Meste - na zaklade individualnych poziadaviek. 
• obec Lubotice (mV) a podnikatelia - obtyzderi a podl'a objednavok 

Vyzbierany ZKO bol zberovymi vozidlami vyvazany na prekladkovu stanicu Cemjata, kde 
bo l nasledne sustred'ovany do prepravnych kontajnerov a takto prepravovany na skladku 
odpadu Hanusovce nad Topl'ou - Petrovee, kde bol zneskodneny skladkovanim. TSmP, a. s. 
v tomto procese zabezpecovali zber a prepravu ZKO na prekladkovu stanieu Cemjata, 
sustred'ovanie odpadu do prepravnych kontajnerov (prekladku) a jeho prepravu na skladku 
odpadu Hanusovce nad Topl'ou - Petrovee zabezpecovala spolocnost' Duteko, a. s. 
a zneskodnenie skladkovanim zabezpecovala spolocnost' Ozon, a. s. 

V roku 2013 bolo spolocnost'ou TSmP, a.s. eelkovo z uzernia mesta Presov a obee Lubotice 
vyzbieranych a nasledne skladkovanim zneskodnenych 23 497,28 t zmesoveho kornunalneho 
odpadu. 

Objemny odpad (stary nabytok, koberee, vane, umyvadla, dvere, radiatory, okna 
a pod.) bol od obcanov mesta bezplatne cdoberany na zbernych dvoroch TSmP, a.s. a v ramci 
tzv. jarneho upratovania - vel'koobjemovyrni kontajnermi. Tento druh odpadu bol vsak, 
v pripade vyskytu, zberany a odvazany aj zo stanovist' zbernych nadob na uzerni mesta Presov 
pccas celeho roka. V roku 2013 bolo ee1kovo vyzbieranych a zneskodnenych 3 443,04 t 
objernneho odpadu. 

Odpad zo stavebnej cinnosti 

Odpad zo stavebnej cinnosti bol od obcanov mesta bezplatne odoberany na zbernych 
dvoroeh TSmP, a. s. a nasledne odovzdany na zhodnotenie.Firmam aj obcanorn, ktory mali 
viae stavebneho odpadu tym sme poskytovali vel'koobjernove kontajnery, ktorymi bol 
stavebny odpad odvezeny na zhodnotenie.Celkovo sa zhodnotilo 3 "290,14 t tohto druhu 
odpadu a rna narastajucu tendeneiu. 
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Biologicky rozlofitel'ny odpad ( BRO ) 

Zber biologieky rozlozitel'neho odpadu (BRO) - travy, bol v obdobi od maja do 
okt6bra roku 2013 v ramci individualnej bytovej vystavby realizovany na zaklade 
harmonogramu uvedeneho v separacnorn kalendari, s frekveneiou vyvozu 2 x mesacne. 

Od obyvatel'ov byvajucich v mv a z kontajnerov umiestnenych na zbernych dvoroeh bo lo 
vyzbieranych a zhodnotenych eelkom 1 014,12 t travy. Ostatny BRO -odpadove drevo zo 
stavieb, konare a haluziny sme odovzdali na d'alsie spraeovanie firrne POLYTRANS 
v mnozstve 363,16 1. Ide 0 vyznamnu zmenu v systeme, ktora namiesto nakladov za 
likvidaciu BRO generuje male vynosy od odberatel'a. 

V roku 2013 bolo eelkovo vyzbieranych 1 377,28 t BRO (trava, konare, zmes travy, konarov 
a haluziny), co je 0 27 % viae , ako v roku 2012. 

Zberne dvory TSmP, a. s. 

Technicke sluzby mesta Presov, a.s. prevadzkuju na uzemi mesta Presov 2 zberne dvo ry na 
uliei Jesenna 3 a Bajkalska 33. Na zberne dvory mozu obcania s trvalyrn pobytom na uzemi 
mesta Presov bezplatne odovzdat' tieto druhy odpadov : 

• papier, 
• sklo, 
• plasty, 
• VKM (viacvrstvove kombinovane materialy), 
• kovove obaly, 
• BRO (trava, listie, konare), 
• vel'korozmerny odpad (stary nabytok, koberee, vane, umyvadla, dvere, 

radiatory, okna),
 
• odpad zo stavebnej cinnosti,
 
• polystyren,
 
• satstvo a textilie,
 

• knihy,
 
• obaly obsahujuce nebezpecne latky a znecistene nebezpecnyrni latkami,
 
• odpadove oleje, maziva, olejove filtre,
 
• olovene akurnulatory,
 
• vyradene elektricke a elektronicke zariadenia, 
• pneumatiky z osobnych automobilov, 
• ziarivky, 
• bat erie a akumulatory, 
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Zber triedenych zloziek odpadu v meste 

Okrem zberu a zvozu ZKO spolocnost' TSmP a.s. aj v roku 2013 zabezpecovala zber 
tychto separovane zbieranych zloziek odpadu: papier, sklo , plasty, viacvrstvove kornbinovane 
materialy - VKM (krabicove obaly od mlieka, dzusov, vina, smotany, pretlakov ) a kovove 
obaly ( plechovky od piva, konzervy od komp6tov, masovych alebo zeleninovych vyrobkov 
hlin iko ve kozmeticke vyrobky, hlinikove f6lie, viecka z jogurtov, smotany, obaly zo syrov 
coko lady, obaly z kavy). Sucast'ou zberu triedenych komodit boli aj niektore zlozky 
bio logic ky rozlozitel'nych odpadov, konkretne trava, Tato komodita bola zbierana len v ramci 
individualnej bytovej vystavby ( IBV ). Konare boli od obcanov odoberane pocas celeho roka 
na zb ernych dvoroch na uzerni mesta a pocas jarneho upratovania. V sidliskovych castiach 
bol zber tychto zloziek triedeneho biologicky rozlozitel'neho odpadu zabezpecovany v ramci 
udrzby zelene mesta inymi zmluvnyrni partnenni mesta. Dobrou tradicou spolocnosti 
TSmP.a.s. su kazdorocne organizovane akcie v zbere hlinikovej folie v materskych 
a zakladnych sko lach, 

Akt ivnym zberom hlinika vyrazne podporujeme ochranu zivotneho prostredia a vedieme 
najmladsiu generaciu k triedeniu odpadov. Zber hlinikovej f61ie rna pozitivny ohlas medzi 
sko lskyrni zariadeniami. Dobrou motivaciou pre najlepsich zberacov je financna odmena. 
V tejto tradicii chce spolocnost' pokracovat' aj nad'alej, ked 'ze zaujem nie je len zo strany skal 
v meste Presov, ale aj od mimopresovskych sko lskych zariadeni. 

Realizacia zberu triedenych zlofiek odpadu : 

V individualnej bytovej vystavbe bol zber triedenych zloziek odpadu realizovany 
vrecovyrn systemo m. Zber odpadu sa vykonaval na zaklade harmonogramu pre zber 
separovaneho odpadu pre rok 2013 distribuovaneho do dornacnosti prostrednictvorn 
separacnych kalendarov v tychto frekvenciach: 

Papier	 6 x rocne v KBV 52 x rocne 
Sklo	 6 x rocne v KBV 26 x rocne 
VKM + kovove obaly 4 x rocne v KBV 26 x rocne 
Plasty	 12 x rocne v KBV 52 x rocne 
BRO (trava)	 13 x rocne 

V komplexnej bytovej vystavbe (KBV) bol zber vykonany s pouzitim 1100 I, podl'a 
jednotlivych komodit farebne odlisenych kontajnerov,. Na zaklade monitoringu a ziadosti 
obcanov bol zber zabezpeceny v individualnych pripadoch aj castejsie. 

Vyssie uvedene separovane zbierane zlozky odpadu boli kazdy den v priebehu roka 2013 od 
obcanov odoberane aj na zbernych dvoroch TSmP, a. s. na ulici Jesenna a Bajkalska 
a v ramci zmluvnej spoluprace aj prostrednictvorn predskolskych a skolskych zariadeni. 

Vyzbierane komodity boli sustred'ovane na prevadzke TSmP, a. s. na Jesennej ul., kde boli 
do tried'ovane, lisovane, balikovane a nasledne distribuovane pre d'alsie spracovanie 
zhodnocovatel'om. 
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Mnozstvo zhodnoteneho a zneskodneneho odpadu za rok 2011 - 2013 

Tabul'ka e. 2 
Drub odpadu Mnofstvo (t) 

Ostatny odpad zhodnotenie 2011 2012 2013 

Papier 303,340 320,059 331,100 

Sklo 460,940 440,120 364,040 

Plasty 270 ,071 310,321 332,548 

Viacvrstvovy kornbinovany material 26,500 32,350 25,200 

Kovove obaly 25,591 32,780 46,916 

Elektrood pad ( 0 ) 47,147 39,522 59,823 

Pneumatiky 38,960 26,495 40,100 

Polystyre n 0,330 1,461 1,185 

Textilie 9,812 5,640 4,000 

Sp olu 1182,691 1208,748 1 204,912 

Nebezpecny odpad • zneskodnenie 2011 2012 2013 

Odpadove oleje ( N ) 32,200 39,000 37,580 

Elektroodpad ( N ) 93,817 73,123 78,471 

Ziarivky ( N ) 0,453 0,838 0,278 

Farby, tlaclarenske farby( N ) 6,248 7,957 7,098 

Baterie a akumulatory ( N ) 3,139 5,961 6,273 

Obaly znecistene nebezpecnyrni Iatkami ( N ) 4,538 3,278 4,764 

~bsorbe n ty , flltracne rnaterialy ( N ) 0,000 0,000 0,000 

Pestic idy ( N ) 0,328 0,224 0,108 

Olejove filtre ( N ) 0,260 0,205 0,000 

Spo lu 140,983 130,586 134,572 

CELKOM 1323,674 1339,334 1 339,484 

Graf c.l odl'a drubu v % 

10% 4% 
4% 

11% 
. ZKO 
• Objernnv odpad 

71% . BRO 
• Stavebna sut 

Separovanv odpad 
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Zber odpadu bo I zabezpecovany prostrednictvom 1 100 I kontajnerov, 110 I KUKA 
nadob a vel'koobjernovych kontajnerov VOK. Spolocnost' zabezpecuje ich opravy 
a pravidelnu obmenu. V roku 2013 boli zrealizovane tieto vymeny a opravy kontajnerov : 

V roku 2013 boli zrealizovane nasledovne vymeny a opravy: 

•	 vymeny 460 ks 11001kontajnerov 
•	 priamo na mieste sme opravili 205 ks 1100 1kontajnerov 
•	 vyrneny 636 ks 120 I kuka nadoby 
•	 oprava 7 stanovist' zbernych nadob na zber kornunalneho odpadu
 

(Sibirska 11-35, Bratislavska 2, Vihorlatska 21-22,TomaSikova 40,
 
Jurkovicova -l.Iurkovicova 8 a Sibirska 23)
 

•	 kornpletna generalna oprava VOK 7 ks 

Verejnoprospesne cinnosti (VPC) a vseobecna udrfba vonkajsich technickych 
zariadeni mestskeho majetku 

Verejnoprospesne cinnosti (VPC) a vseobecna udrzba vonkajsich technickych 
zariadeni mestskeho majetku boli vykonavane na zaklade vypracovaneho harmongramu a 
usmernenia poslancov z Vyborov mestskych casti, Vykonavala sa najma udrzba sportovych 
ihr isk, pieskovisk, laviciek, s6ch a pamatnych tabul', vyroba a udrzba detskych hracich 
zariadeni na verejnych priestranstvach, udrzba verejnych studni, vybehu pre psov, ostatnych 
technickych zariadeni pre spolocenske podujatia a osadenie vianocnych stromcekov, Celkove 
bolo v roku 2013 na uzemi mesta instalovanych 36 ks laviciek a 148 ks laviciek bolo 
opravenych, Okrem toho bolo opravenych 16 detskych kolotocov, 27 prevazovaciek, 2 
stojanov na koberce a 2 stojany na bicykle. 

V roku 2013 boli vybudovane ihriska, ktore vyhovuju vsetkym bezpecnostnym predpisom 
a su cert ifikovane na ul. Gresovej, Zapotockeho, Poziarnickej, Svabskej, Solivarskej, 
Vazeckej a Dargovskej - Oravskej. 

•	 Pre VMC 1 sme zakupili lavice a kose k detskym ihriska, ktore budu osadene v roku 
2014 

•	 Pre VMC 2 sme zakupili lavice a kose k detskym ihriskam a heme prvky pre 
Materske skoly Frana Kral'a a Csl. Arrnady , ktore budu osadene v roku 2014 

•	 Pre VMC 3 sme zakupili hernu zostavu, ktora bude osadena v roku 2014 
•	 Pre VMC 4 sme zakupili detsky mobiliariad a fitnes exterierove stroje 

s antivandalskou upravou, ktore budu osadene v roku 2014. 
•	 Pre VMC 5 sme zakupili kose a lavice k detskym ihriskam, ktore budu osadene 

v roku 2014 
•	 Pre VMC 6 sme zakupili kose a lavice k detskym ihriskam, ktore budu osadene 

v roku 2014 
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Udrzba pieskovisk 

Spravca detskych zariadeni a ihrisk vykonaval urcene prace na pieskoviskach, ktore su 
sucast'ou detskych zariadeni na verejnych priestranstvach a to prekopavanie a dez infekciu 
pieskovisk. Na pieskoviskach by sa mala v zmysle vyhlasky MZ SR c. 521/2007 vykonavat' 
tate udrzba pocas sez6ny najmenej jedenkrat za 2 tyzdne. Sez6nou sa rozumie obdo bie od 
1. marca do 30. novembra, co predstavuje pri sucasnorn pocte pieskovisk 19 cyklov 
v hodnotovom objeme eea 220 000 €. Napriek nasim kazdorocnym urgenciam nebo l na tento 
ucel z Mestskeho rozpoctu ani v roku 2013 vycleneny dostatocny objem fmaneii. Na uzerni 
mesta sme preto zabezpecovali udrzbu iba pre VMC 1, VMC 2 a VMC 7 v pocte 69 
pieskovisk a v hodnote 3 647 €. Na hygienicku prekopavku pieskovisk si ostatne VMC 
peniaze nevyclenili. 

Sucast'ou beznej udrzby v rarnci verejnoprospesnych cinnosti bolo v roku 2013 zabez pecenie 
a osadenie 6 vianocnych strorncekov, udrzba vybehu psov na sidlisku III, udrzba verejnych 
studni , zabezpecenie technickych zariadeni pre spolocenske podujatia v priebehu roka 
a udrzba poslaneckych skriniek. 

Spolocnost' Technicke sluzby mesta Presov, a.s. v roku 2013 poskytovala sluzby 
udrzbarskych prac pre objekty (exterier a interier) a vonkajsie priestory (skolske dvory 
a ihriska) styrorn zakladnyrn skolam a strnastim materskym skolkam, Predstavenstvo 
spolocnosti vyslo v ustrety vedeniu tychto zariadeni a rozhodlo 0 priprave specialneho 
eennika so zvyhodnenymi eenami ukonov. 

Sluzba bola privitana vedenim skolskych a predskolskych zariadeni vel'mi pozitivne a stala sa 
trvalou naplnou prace strediska udrzby. Ocakavame a vitame d'alsi rozvoj spo luprace 
a ponukarne rozsirenie poskytovanych sluzieb 0 d'alsie ukony, v zmysle rozsireneho predmetu 
cinnosti, ktory pozostava z tychto hlavnych cinnosti; 

• kosenie travnikov 
• pilenie a orezanie stromov a krikov 
• udrzba a oprava detskych zariadeni 
• mal'by stien a stropov 
• elektroinstalacne prace 
• vodarenske prace 
• zirnna udrzba 

v zavere hodnotenia konstatujerne, ze financne obmedzenia zo strany Mesta nedovoli li 
v plnom rozsahu splnit' opravnene poziadavky obcanov a nebolo ani mozne v plnom roz sahu 
realizovat' normami predpisane ukony na spravovanych zariadeniaeh. Pre buduce obdobie je 
preto nevyhnutne z rozpoctu Mesta vyclenit' financnu ciastku minimalne 170 tis. € 
postacujucu na fmancovanie zakladnych cinnosti a poskytovanie lepsich sluzieb obcanorn. 
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Tabul'ka c. 3 Porovnanie vykonanych prac v ramci VPC za roky 2011- 2013 

2011 2012 2013 

Cinnost' Poeet ks Pocet ks Pocet ks 

Vyroba a osadenie laviciek 13 63 36 

Oprava lav ic iek 61 124 148 

Likvidacia laviciek 25 62 20 

Vyroba, opravy a kontrola detskych zariadeni 7 45 43 

Likvidacia detskych zariadeni 0 0 0 

Opravy telovychovnych zariadeni 0 4 6 

Vyroba a osadenie pieskovisk 0 0 1 

Likvidacia pieskovfsk 0 0 0 

Prekopavanie, dezinfekcia a doplnenie pieskovisk 132 149 69 

Vianocna vvzdoba 6 6 6 

Opravy poslaneckych skriniek 2 1 3 

Vyroba a opravy stojanov na pradlo 2 20 2 

v lpl 

17260 52586 84875 
€bez d h 

Vscobecmi tidrzba 
9058 11554 3647Prekopavanie, dezinfekcia a doplnenie pieskovisk 

Oprava a udrzba verejnych studni a vybehov pre 
psov, vianocne stromceky a udrzba ostatnych 1958 2687 1655 
technickych zariaden i, sochy a pam. tabule 

34660 17538 24138Prevadzka a udrzba verej nych we 

Prevadzkovanie a udrfba verejnych we a trhovisk 

Do cinnosti verejnoprospesnych sluzieb su zaradene aj sluzby, akymi su 
prevadzkovanie verejnych WC a verejnych trhovisk na Sidlisku Ill, pri nakupnorn stredisku 
Centrum, trhovisko na Sidlisku Svaby a docasne trhovisko na Weberovej ulici. Pocas celeho 
ro ka bola zabezpecovana aj prevadzka verejneho WC v parku na Hlavnej ulici a na 
Flo rianovej ulici v koordinacii s pracovnikrni Mestskeho uradu. 

Na trhoviskach bolo v prevadzke 58 predajnych stolov na predaj ovocia a zeleniny a drobnych 
prebytkov na trhovisku na Weberovej ulici, 4 predajne stoly na predaj ovocia zeleniny a 
drobnych prebytkov na trhovisku Svaby, 40 predajnych stolov na predaj ovocia a zeleniny 
a 11 predajnych stankov na predaj textilu na trhovisku Centrum. Pocas roka bola vykonavana 
bezna udrzba - kontrola zariadeni a cistenie priestorov, zamocnicke opravy beznych 
poskod eni zariadeni trhovisk a obnova naterov predajnych stolov . 
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Prehl'ad hospodarenia na trhoviskach za obdobie rokov 2011 -2013 V € 

Tab. 4	 Tab. 5 

Wf:B ERO VA 2011 2012 2013 CENTRUM 2011 2012 

9 132 9903N:ikJady 5530 7 175 5038 NakJadY	 8808 

13374 16223Vynosy 10642 14500 11952 Vynosy	 16349 

HV 5112 7325 6914 HV 4242 6320 7 541 

Tab . 6	 Tab . 7 

svABy 2011 2012 2013 CELKOM 2011 2012 2013 

55 49 36	 14717 17 127 13882 Na klady	 Nakladv 

2329 1923 1 826	 26345 32646 30 126 Vynos y	 Vynosy 

HV 2274 1874 1 790 HV 11 628 15519 16244 

Priaznivy vysledok hospodarenia na trhoviskach bol dosiahnuty zintenzivnenim pravidelnych 
kontrol, doslednym vyberom poplatkov za prenajate predajne miesta a dorazorn na 
dodrziavanie Trhoveho poriadku. 

2.2	 POHREBNE A CINTORlNSKE SLUZBY ( PaCS ) 
(Prevadzka pohrebnej sluzby a pohrebisk vo vlastnictve mesta Presov v roku 2013) 

Vseobecna udriba cintorinov v roku 2013 

Technicke Sluzby mesta Presov a. s. prostrednictvom prevadzky pohrebnych a cintorinskych 
sluzieb (PaCS) zabezpecuju spravu a beznu udrzbu osmych cintorinov vo vlastnictve mesta 
Presov 0 celkovej rozlohe 18,7 ha. Z rozpoctu mesta Presov pre rok 2013 neboli na beinu 
prevadzku pohrebnych a cintorinskych sluzieb vyclenene Ziadne financne prostriedky. 

Cintoriny s beznym rezimom pochovavania: 

• Hlavny cintorin Presov 12,82 ha cca 16 852 hrobovych miest 

• Cintorin Solivar 2,50 ha cca 3 112 hrobovych miest 

• Cintorin Nizna Sebastova 1,34 ha cca I 208 hrobovych miest 

• Sol'nobansky cintorin 0,92 ha cca 740 hrobovych miest 
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Cintoriny so zakazom vytvarania novych hrobovych miest: 

• Cintorin Kalvaria 0,62 ha cca 680 hrobovych miest 

• Zlatobansky cintorin 0,32 ha cca 240 hrobovych miest 

• Cintorin Salgovik 0,13 ha cca 100 hrobovych miest 

• Cintorin Dubrava 0,09 ha cca 100 hrobovych miest 

Vseobecna udrzba cintorinov pozostavala z udrzby travnatych ploch, udrzby zelene, letnej 
i zimnej udrzby cintorinskych kornunikacii, zvozu a rozmiestnovania kontajnerov na odpad 
a zabe zpecovania cistoty cintorinov a blizkeho okolia. 

V ramci starostlivosti 0 hroby sa vykonavala bema udrzba vojenskych hrobov z 1. a 2. 
svetovej vojny 3 086,184 € s dph. 

Pouzitle flnancnych prostriedkov na udrfbu vojnovych hrobov 

Tabul'ka e.s 
Popis pracovnej cinnosti Suma € bez dph 

Vyhrabavanie travnych priestorov 1837,44€ 
Kosenie travnych porastov, hrabanie a odvoz 408,32 € 
Uprava komunikacii a rozhrnutie drvy 220,36 
Orez stromov, krov do 50 rom 105,70 € 
Spolu : 2571,82 € 

Aktivity prevadzky Pohrebnych a cintorinskych sluzieb v roku 2013 

V roku 2013 vykonala prevadzka Pohrebnych a cintorinskych sluzieb 653 
po hrebnych obradov. Z tohto 359 na hlavnom cintorine v Presove, 76 na cintorine v Solivare, 
23 na cintorine v Niznej Sebastovej, 2 na Kalvarii, ziadny na Zlatobanskom cintorine, 3 na 
cintorine 
Dubrava a 12 na cintorine v Luboticiach, Z celkoveho poctu 653 pohrebov, bolo vykonanych 
331 pochovani do kopanych hrobov, 140 pochovani do krypt, 175 kremacii a 7 detsky hrob. 
Z celkoveho poctu 478 pochovani do zeme bolo 346 pochovani do existujucich hrobov 
a vytvorenych bolo 132 novych hrobovych miest. Problemorn nad'alej zostava vycerpana 
kapacita hrobovych miest na cintorinoch s beznyrn rezimorn pochovavania a to zvlast' na 
hlavnom cintorine v Presove. Stagnujuce riesenie spojene s vytvorenirn d'alsich pohrebnych 
kapacit v Solivare, vyvolalo potrebu docasneho riesenia pochovavanim na parcele 80711 
v bli zkost i Domu smutku na hlavnom cintorine. 

Napriek skutocnosti, ze ani v roku 2013 neboli na prevadzku cintorinov (s vynirnkou 
prispevku na vojnove hroby) vyclenene z Mestskeho rozpoctu ziadne financne prostriedky, 
bo li na ich uzemi vykonane viacere cinnosti spojene so zvysovanim kvality prostredia 
a pos kytovanych sluzieb, V zaujme skvalitnenia poskytovanych sluzieb rozhodlo 
Predstavenstvo spolocnosti zasadnym sposoborn zmenit' marketing prevadzky zdoraznenim 
orientacie na zakaznika a na zlepsenie materialno-technickych podmienok, za ktorych sa 
sluzby poskytuju. Medzi vyznamne opatrenia, ktore spolocnost' realizovala z vlastnych 
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prostriedkov ana vlastne naklady, mozno zaradit' vykonanu pasportizaciu 
spravovanych cintorinov, obnovu vstupu, prijimacich kancelarii a upravu rozluckovej 
miestnosti v Dome smutku Presov. Popri vyraznej obnove prevadzkovych priestorov, ktora je 
podl'a reakcie verejnosti vitanou a oceiiovanou zmenou, bola zvlastna pozornost' venovana aj 
zlepseniu pracovnych podmienok a vybavenosti zamestnancov prevadzky, 

Ambiciou vedenia spolocnosti Technicke sluzby mesta Presov a.s. je ziskat' si vacsiu doveru 
obcanov mesta Presov v tejto, tak citlivej spolocenskej oblasti. Vytvara preto vsetky 
organizacne a technicke predpoklady nevyhnutne na zlepsenie kornunikacie s verejnost'ou 
a zavadza poskytovanie novych, modernych a kvalitnejsich sluzieb, akyrni je napriklad 
moznost' audiovizualnych prezentacii pri smutocnych obradoch. 

Tuto ambiciu sa dad s uspechorn napliiat', 0 com svedci 38 % medzirocny narast podielu 
pohrebnych obradov vykonavanych vlastnou pohrebnou sluzbou na celkovom pocte 
pohrebov. Tato skutocnost' sa spolu s vyraznym zvysenim trzieb za tovar zasluzila 0 to, ze 
prevadzka PaCS v roku 2013 vytvorila kladny hospodarsky vysledok 1 593 €. 

2.3. PREVADZKA lVIESTSKYCH LESOV (MsL) 

Technicke sluzby mesta Presov, a. s. so sidlorn Bajkalska 33, 080 01 Presov uzatvorili 
s mestom Presov Najornnu zmluvu na dobu urcitu od 1.01.2005 do 31.12.2008. Tento 
majetok mesta Presov sa nachadza v lesnom hospodarskorn celku (LHC) Presov 0 ce lkovej 
vyrnere 1 011,09 ha, z toho 1esnej p6dy je 991,30 ha a v lesnom hospodarskorn celku 
Chminianska Nova Yes 0 celkovej vyrnere 344,28 ha, z toho lesnej p6dy je 335,32 ha. Cely 
prenajaty lesny fond rnesta Presov rna vymeru 1 355,37 ha, z toho 1 326,62 ha 1esnej p6dy. 

Pri obhospodarovani 1esa Technicke sluzby mesta Presov, a. S., postupuju 
v sulade s Prograrnorn starost1ivosti 0 les (d'alej "PSoL") v zrnysle § 36, zakona c. 32612005 
Z. z. 0 1esoch a jeho hospodarskymi opatreniami na rok 2013 schvaleneho KU Presov dna 
4.12.2003 a 10.01.2004 pre LHC Presov, dna 5.12 .2003 pre LHC Chminianska Nova Yes 
na 10. rok platnosti PSoL. V zrnysle dodatku c. 1 k Najornnej zrn1uve 0 najrne lesnych 
pozernkov na hospodarenie v lesoch zo dna 5.01.2005 sa zmenila doba najmu na dobu 
neurcitu od 01.01.2009. Komplexna cinnost' v roku 2013 bola zamerana na plnenie 
predpisov PSoL 10. rok decenia platnosti PSoL, ktory schvalil Krajsky lesny urad v Presove, 

Strategicke clele s akcentom na pozitivny hospodarsky vysledok 

Riadenie trzieb a nastavenie podmienok v ramci nakladov v zmysle co najvyssej efektivnosti 
znamena vysoky predpoklad pozitivneho hospodarskeho vysledku. Okrem orientacie na 
efektivnejsie zhodnotenie drevnej hmoty, efektivne riadenie nakladov v ramci dodavatel'skeho 
sposobu prac aj nasledujuce kroky viedli k dosiahnutiu stanoveneho strategickeho cie l'a: 

• maximalizacia trzieb, 
• znizenie prevadzkovych nakladov, 
• efektivne riadenie nakladov dodavatel'skeho sposobu prac, 
• zvysenie cien listnatych a ihlicnatych sortimentov suroveho dreva, 
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•	 zlepsenie sortimentacie a zatried'ovania suroveho dreva na odvoznych miestach 
•	 dosiahnutie zvyseneho podielu piliarskych gul'atinovych sortimentov triedy III. A,III. 

B a III. C 0 5 %, 
•	 zvysenie podielu cennych sortimentov triedy akosti I, II, III. A WBER 0 1 %, 
•	 zvysenie trzieb za bonusove dodavky vlakninoveho sortimentu suroveho dreva, 
•	 znizenie nakladov na dopravu vlakninoveho dreva, 
•	 otvorenie dodavatelskeho priestoru predaja drevnej hmoty pre viacere cdberatel'ske 

subjekty. 

Vyznarnnym strategickyrn ciel'om v roku 2013 v zmysle rekreacnej funkcie lesa je 
revitalizacia plochy rybnika Borkut, ku ktoremu obhospodarovatel' pristupuje ako k v)rzve na 
ro zsirenie rekreacnej funkcie lokality. V priebehu roku 2013 sa uskutocnila realizacia I. etapy 
revitalizacie plochy rybnika v lokalite Borkut. 

V jej ramci sa zabezpecili chatrajuce objekty, upravila sa zelefi a zrealizovali sa hrube 
terenne upravy k planovanej tvorbe rekreacnej plochy. Pocas celeho roka sa plochy v lokalite 
a oko li rybnika cyklicky kosili a pripravovali na realizaciu projektu Presov - Borkut 
rekonstrukcia lesnych ciest a vystavba vodnej nadrze v ramci protipovodiiovych opatreni. 
Dana plocha je vhodnym prostredim na zabezpecenie jednodiiovej rekracie s ucelorn 
komplexnej oddychovej z6ny. Z tohoto pohl'adu je nevyhnutne, aby vlastnik zaujal 
stanovisko k ekonomickej kooperacii prostrednictvom financneho transferu. 

V d'a lsorn obdobi predpokladame realizacnu kontinuitu v zmysle etap projektoveho zameru 
v tvorbe rekreacneho arealu v zmysle kultivacie plochy (biologicke osetrenie plochy - vyrub 
neziaducich drevin, chemicke osetrenie plochy pred vysevorn, vysev plochy, biologicka 
uprava okolitych porastov), zhotovenie propagacneho panela s mapou 

P rehl'ad 0 hospodarskych cinnostiach (t'azbovych, pestovnych, ochrannyeh) a urovni 
hospodarenia v priebehu roka 2013. 

Tabul'ka c. 9 

Vykon m.]. plan skutocnost' plnenie v % 
Obnovna t'azba m3 6586,00 5 757 ,00 87,41 

Vychovna t'azba (do 50 L) 3 461,00 1 222,00 265,08m 
Vychovna t'azba (nad 50 r.) m3 0,00 10,00 0,00 

Nahodna t'azba (predikcia) m3 500,00 1 116,00 223,20 

Tazba spolu:	 m3 7547,00 8 105,00 107,39 

Pre cist ky	 ha 35,97 28,33 78,76 
Zhadzovanie haluziny	 ha 4,00 4,29 107,25 
Zal esnovanie	 ha 1,00 1,50 150,00 
Ochrana LP pred burinou ha 13,90 8,70 62,59 
Ochrana LP pred zverou ha	 8,70 11,20 128,74 
Vy sek neziaducich drevin ha 27,84 24,46 87,86 

15/22 



Tazbova cinnost' sa realizuje na zaklade platneho Programu starostlivosti 0 les a v 
zmysle platnej legislativy urcujucej moznosti vykonu t'azby v danom lesnom hospodarskorn 
celku. Prvoradou ulohou pestovnej a ochrannej cinnosti je obnova, vychova a ochrana lesa v 
zmysle prfrode blizkeho obhospodarovania lesa na baze podpory prircdzeneho zmladzovania 
lesnych porastov v podmienkach lesneho hospcdarskeho celku Presova a lesneho 
hospodarskeho celku Chminianska N. Yes. Ciselne ukazovatele poukazuju na adekvatne 
plnenie uloh nastavenych podl'a PSoL s ciel'om vytvorit' do buducnosti produkcne a stabilne 
porasty. Vysoka pozornost' bola venovana zalesnovacim uloham na LHC Chminianska Nova 
Yes (150 %), kde sa vykonali zalesriovacie povinnosti na vzniknutych holinach po t'azbovej 
cinnosti. Nizsia percentualna vykonnost' v ostatnych uvedenych vykonoch je odovodnena 
legislativnou moznost'ou znizenia vyrnery vykonov prostrednfctvom odborneho lesneho 
hospodara v zavislosti od potreby porastu. Percento plnenia v riadku vychovnych t'azieb do 
50 rokov indikuje nevyhnutne zvysenie pestovanej starostlivosti v porastoch, kv6li 
zabezpeceniu ich stability voci abiotickyrn cinitel'om, hlavne voci vetru. Hlavnyrn d6vodom 
dokumentovanych pestovnych vykonov v ramci PSoL je finalizacia PSoL v roku 2013 
a prfprava mladych lesnych porastov na urcenie vychovnych zasahov v nasledujucej platnosti 
PSoL. 

V ramci decenalneho t'azboveho prehl'adu podl 'a PSoL je t'azbova cinnost' (v LHC Presov 
a LHC Chminianska N. Yes) stanovena v celkovom objeme 80127,00 rrr' . Objem t'azbovej 
cinnosti v zmysle evidencnych vykazov (vykazy lesnej hospodarskej evidencie v LHC Presov 
a LHC Chminianska N. Yes) bola uskutocnena v celkovom objeme 73 253 ,00 rrr' . Percento 
plnenia v ramci decenalneho porovnania je na urovni 91,42 %. Hodnota rozdielu medzi 
decenalnou t'azbou podl'a PSoL a evidencnou t'azbou je 6874,00 rrr', co predstavuje 
priemerne rocny plan t'azby drevnej hmoty v porastoch, ktore boli urcene do zakazu t'azbovej 
cinnosti Jedineho akcionara. Ako obhospodarovatel' lesa pripominame, ze kvalita drevnej 
hmoty v porastoch, kde pretrvava aktivny zakaz t'azbovej cinnosti je za dobou jej fyzi ckej aj 
ekonomickej zrelosti a bude ohrozovat' zdravie a bezpecnost' verejnosti. 

Okrem vykonov definovanych PSoL obhospodarovatel' vykonal efektivne melioracne 
opatrenia proti vzniku erozivnej cinnosti a priechodnosti priblizovacich ciest a zvaznic 
v lokalite Borkut - Maly Borkut v celkovej dlzke 1 191 bm, z celkovou efektivitou pre 
obhospodarovanie porastov vo vyrnere cca 70,00 ha a vynalozenyrni financnym i 
erostriedkami 3 500,00 € na oboch lesnych celkoch (LHC Presov a LHC Chmin.N. Yes). 
Dalsim reparacnym opatrenim bola terenna uprava, makadamove spevnenie lesnych sk ladov 
(odvoznych miest) a pristupovych ciest na odvozne miesta v lokalitach Vydumanec 
v celkovej hodnote 1 500,00 €. 

Hospodarenie prevadzky Mestske lesy a obchodna cinnost' 

Vedenie spolocnosti TSmP, a.s. potvrdilo prioritu efektivnejsieho hospodarenia na prevadzke 
Mestske lesy v spojitosti s kladnym hospodarskyrn vysledkorn a v priebehu roku 20 13 
hospodarila so ziskom 80827,61 €. Hospodarsky vysledok je odovodneny planovanyrn 
percentualnym zvysenim predaja gul'atinovych sortimentov a zvysenim podielu cennych 
sortimentov. Definovanyrni opatreniami v bode 1 sa naplno dosiahol strategicky ciel', ktory si 
dala spolocnost' ako svoju prioritu. 
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Hospodarsky vysledok prevadzky Mestskych lesov za roky 2008 - 2013 
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Zaciatkorn roka 2010 krivka vyvoja priemernej predajnej ceny poukazuje na zvysenu 
priem ernu cenu, co bolo zapricinene predajom sortimentov s maximalizaciou zatriedenia 
v akostnej triede I. a II. a s maximalizaciou trzby za dany sortiment suroveho dreva. 
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• prlemema predajna cena v rokoch 2009-2013 

Priemerna predajna cena sortimentov suroveho dreva pocas obdobia rokov 2009 - 2013 
vyznamne rastla, 
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V rokoch 2012 a 2013 je vysledkornj aktivnej cinnosti obchodneho oddelenia MsL 
a marketingoveho pristupu k zakaznfkovi na baze ponuky tradicnej produkcie dreva 
v kvalitaivne lepsorn zatriedeni a tiez percentualnym zvysenim predaja gul'ati novych 
sortimentov, so zvysenim podielu produkcie realizovanej vo vyssej kateg6rii. 

V)rvoj vykonanych t'azieb v priebehu roka 2013 mal stupajucu tendenciu. Znizenie realizacie 
t'azby v rokoch 20 lOa 2011 je odovodnene nasledkorn rozhodnutia Jedineho akcionara 
s planovanym naplnanim trzieb. Obmedzenie vykonu t'azbovej cinnosti v lokalitach Horarskej 
ulice a Pod Wilec horkou je potrebne prehodnotit' v zmysle tvorby trzieb aj v zmysle 
zabezpecenia obnovy lesneho komplexu v obdobi platnosti PSoL na roky 2014 - 2023. 

Nahodne t'afby v mestskych lesoch 

Predikcia nahodnych t'azieb je v podmienkach kratkodobeho alebo strednodobeho planovania 
v lesnom hospodarstve prakticky nemozna, Pri vyskyte a rieseni problematiky nahodnej t'azby 
(vetrovej, hmyzovej, ....) sa postupuje v zmysle platnej lesnfckej legislativy. V priebehu roku 
2013 bola zaznamenana nahodna t'azba vplyvom narazovych vetrov, premnozeniu 
lykozraveho hmyzu a nasledneho chradnutie porastov z dovodu ich vyschnutia najma na 
lesnom hospodarskorn celku Presov. V roku 2013 sa spracoval objem nahodnej t'azby vo 
vyske 1 116,00 rrr' drevnej hmoty s nahodnou pricinou. 

Realizacia cinnosti v ramci rekreacnej funkcie lesa 

Na zaklade Najornnej zmluvy 0 najme lesnych pozemkov na hospodarenie v lesoch zo dna 
5.01.2005, cl. VII. Ine dojednania, sa najomca zavazuje realizovat' prace v oblasti rekreacnej 
funkcie lesa z vlastnych prostriedkov v sulade s Generalnym planorn lesneho parku mest a 
Presov s dorazom na rekreacne vyuzitie mestskych lesov. 

V priebehu roku 2013 sa vykonali v zmysle bodu VII . Ine dojednania v Najornnej zmluve 
prace v ramci tvorby lesoparku v celkovej financnej vyske 9 958,17 €. 

V roku 2013 sa vykonali tieto prace a osadenia objektov: 

•	 vyroba a osadenie altanku s vnutornym sedenim a zariadenim na trase chodnika 11. ktg 
(zelena turisticka znacka) pri hranicnorn kopci c. 20; 

•	 kooperacia pri vystavbe singletracku EnduRob na trase Borkut - Malkovska horka 
s n.o. SLOmBA; 

•	 vystavba a osadenie vstupneho inforrnacneho panela so zariadenim na zaciatku zelenej 
turistickej trasy - lokalita Za Kalvariou; 

•	 vystavba a osadenie basketbaloveho kosa na FP c. 5 A - Iokalita Vel'ky Curek; 
•	 cyklicka udrzba travneho porastu a odvoz odpadu z rekreacnych ploch, 
•	 protier6zna prevencia na vodnych tokoch (osadenie priepustov: lokalita Vydumanec), 
•	 preznacenie a tvorba novych hranic a udrzba orientacnych kopcov v ramci ob nov y 

Programu starostlivosti 0 les. 

Aj v roku 2014 chceme pokracovat' v nastavenom trende a planujeme nad ramec Najornnej 
zmluvy z vlastnych prostriedkov vytvorit' vyssiu kvalitu rekreacie na chate Borkut. 
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V suvislosti s vystavbou dial'nicneho useku, ktory sa priamo dotkne Mestskych lesov 
uzko spo lupracujeme s projekcnou organizaciou v zmysle nastavenia vhodnych podmienok 
pri vystavbe, ale najma pre urcenie podmienok d'alsieho obhospodarovania lesa pri zachovani 
plnej rekreacnej funkcie. V tomto ponimani sa na spolocnom rokovani zakomponoval narok 
na spevnenie pl6ch odvoznych miest, prijazdove kornunikacie z lesa, uchovanie, resp. 
vylepsenie lesnej cestnej siete v ramci Mestskych lesov. 

Nad'alej spolupracujeme aj s organizaciou vykonavajucou geologicky prieskum pre potreby 
vystavby dial'nice. Na zaklade Programu starostlivosti 0 les a v zmysle planovania, 
organizacie a koncentracie t'azby sa v priebehu roka 2014 vypracuje harmonogram t'azbovych 
zasahov s odstupom 3.- 4. rocnych casovych intervalov - t'azbovych vstupov do jednotlivych 
mestskych lokalit. V ramci predt'azbovej a pot'azbovej upravy na vsetkych lokalitach 
mestskych lesov sa vykonavala a nad'alej vykonava v plnom rozsahu priprava porastov na 
t'azbovu cinnost' a zaroveii aj upravu kornunikacii po t'azbovom a odvoznom procese. 

Aktualna sltuacia pri tvorbe Programu starostlivosti 0 les na obdobie rokov 2014-2023 

V roku 2013 ukoncil svoju platnost' Program starostlivosti 0 les (d'alej len PSoL) 
v decenialnorn trvani od 2004 - 2013 . V priebehu roka 2013 sa uskutocili kroky k tvorbe 
noveho planu lesohospodarskych cinnosti, Chronologicky sa vykonali nasledovne ukony: 

•	 2/2013: vypracovanie Spravy 0 doterajsorn hospodareni vyhotovovatel'om PSoL, 
•	 512013: ass LH urcil termin Zakladneho protokolu, na ktorom sa prorokovala Sprava 0 

doterajsorn hospodareni a stanovili sa pokyny na vyhotovenie PSoL pre 
obhospodarovatel'ov v ramci lesneho celku (vratane mestskych lesov); 

•	 1012013: vypracovanie navrhu hospodarskych opatreni vyhotovovatel'om PSoL od 
skoncenia platnosti PSoL do schvalenia navrhu PSoL pre LC Mestske lesy Presov a ich 
prerokovanie s vlastnikom (pdp. obhospodarovatel'om) a prejednali hospodarske 
opatrenia na dobu platnosti PSoL; 

•	 0112014: ass LH odsuhlasil plan hospodarskych optreni na obdobie od skoncenia 
platnosti PSoL do schvalenia navrhu planu pre LC Mestske 1esy Presov. 

•	 08/2014 - predpoklad: ass LH schvali navrh planu a po nadobudnutia pravoplatnosti 
rozhodnutia 0 schvaleni PSoL vyhotovovatel' zabezpeci a odovzda tlac nalezitosti PSoL a 
ich distribuciu obhospodarovatel'ovi. 

Hospodarsky vysledok prevadzky Mestske lesy
 

Tabul'ka c. 25
 

Rok 2013/2012
 

M sL 2011 2012 2013 v€ 0/0
 

Vynosy 246320 422546 397765 -24781 94,14 

Naklady 273 630 331 854 321 488 -10366 96,88 
Hospodarsky 
vvsledok -27310 90692 76277 - 14415 84,11 
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3. FINANCNA SITUACIA SPOLOCNOSTI
 

Tabul'ka C 11 

Naklady a vynosy spolocnosti 

VYNOSY CELKOM (bez dotacie) 
1.1. SLUZBY 
1.1.1 trzby z predaja sluzieb 
1.1.2 trzby za vlastne vyrobky 
1.2. PREDAJ TOVARU 
1.3. OSTATNE
 
NAKLADY CELKOM
 
2.1. MATERIALOVE 
2.1.1 spotreba materialu 
2.1 .2 spotreba energie 
2.1.3 ine naklady 
2.2 ODPISY DH a NM 

2.3 OSOBNE NAKLADY 
2.3.1 MZDOVE NAKLADY 
2.3.2 POISTNE DO FONDOV 
2.3.3 PRIDEL DO SF 
2.3.4 PRISPEVOK NA STRAVU
 
2.3.50STATNE
 
2.4 SLUZBY 
2.4.1 ostatne sluzbv 
2.4.2 opravy a udrzba 
2.5 OSTATNE DANE, POPLATKY 
2.6 OSTATNE NAKL.Z HOSP.CINNOSTI 
2.7 OSTATNE FINANCNE NAKLADY
 
VYSLEDOK HOSPODARENIA
 

Tabul'ka C. 12 
Hospodarsky vysledok spolocnosti 

VYNOSY CELKOM: 
VLASlNE
 

PRISPEVOK
 

PREV.DOTACIA
 

NAKLADY CELKOM:
 

VYSLEDOK HOSPODAREN IA
 

Tabul'ka c.13 
Ine dolezite ukazovatele financnej 
situacie spolocnosti 
POHL;ADAVKY 
1. I celkom (brutto) 
1.2 korekcia 
1.3 celkom (netto) 
1.4 po lehote splatnosti
 
ZAViiZKY (kratkodobe, dlhodobe)
 
2.1 celkom (brutto) 
2.2 po lehote splatnosti
 
STAY NA BEZNOM UCTE
 

rok 
2013 
v€ 

4553476 
4399689 
3981 115 

418574 
74450 
79337 

4532872 
530285 
412433 
46880 
70972 

139170 

1349916 
918936 
334917 

12 149 
52510 
31404 

2267884 
2226614 

41270 
166273 
57104 
22240 
20604 

rok 
2013 

v€ 
4553476 

0 
0 
0 

4532872 
20604 

rok 
2013 

v€ 
1 357012 
1 357012 

25248 
1331 764 

776530 
1262266 
1 262266 

735 164 
308763 

SKUTO(NOST 
rok rok 

2012 2011 
v€ v€ 

4302337 3853422 
4 169807 3755843 
3742856 3474 151 

426951 281 692 
61531 67104 
70999 30475 

4218918 3768477 
444116 417219 
350919 321 868 
46047 47548 
47 150 47803 

149592 169 184 

1220574 1 181 890 
829566 785516 
301 529 288309 

10835 10278 
46163 39723 
32481 58064 

2164764 1760069 
2081 680 I 720099 

83084 39970 
168555 174278 
56178 50448 
15139 15389 
83419 84945 

rok rok 
2012 2011 

v€ v€ 
4302337 3853422 

0 0 
0 0 
0 0 

4218918 3768477 
83419 84945 

rok rok 
2012 2011 

v€ v € 
1243917 745673 
1243917 745 673 

22 837 20560 
1 221 080 725113 

812479 396 548 
1 159219 708715 
1 159219 7087 15 

644819 176 342 
173840 225573 
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4.	 UDALOSTI OSOBITNEHO vYZNAMU 

Vedenie spolocnosti v sulade s § 20 Zakona 0 uctovnictve prehlasuje, ze 

•	 po skonceni uctovneho obdobia za ktore sa vyhotovuje Vyrocna sprava za rok 2013 do 
dna zostavenia Vyrocnej spravy nenastali ziadne udalosti osobitneho vyznarnu 

•	 spolocnost' nevyvijala a nevyvija ziadnu cinnost' v oblasti vyskumu a vyvoja 

•	 spolocnost' nenadobudla a nevlastni vlastne akcie, docasne listy, obchodne podiely 
a akcie, ani docasne listy a obchodne podiely materskej uctovnej jednotky podl'a § 22 

•	 spolocnost' nerna organizacnu zlozku v zahranici 

5.	 PREDPOKLADANY BUDUCI vYVOJ SPOLOCNOSTI 

TSmP, a.s. ako stopercentna spolocnost' mesta Presov sa pri vykone svojej cinnosti 
snazi 0 co najefektivnejsie vyuzivanie majetku a vynalozenych investicii. Popri svojej hlavnej 
cinnosti ktorou je nakladanie s odpadmi, realizuje aj sluzby v ramci pohrebnych sluzieb a 
mestskych lesov . 

Ciel'o m a poslanim spolocnosti je aj nad'alej zabezpecovat' kvalitne a efektivne sluzby 
v danych oblastiach a udrzat' si postavenie respektovanej a spol'ahlivej firmy. V strategii 
spolocnosti na roky 2014 - 2015 su vytycene ciele pri tvorbe noveho programu starostlivosti 
o les na 10 - rocne obdobie pre prevadzku Mestske lesy, taktiez revitalizacia plochy rybnika 
Borkut a rekonstrukcia lesnych ciest a v neposlednom rade aj sprava Ekoparku Hola Hora, 
ktory rna sluzit' na oddych, ekologicku a environmentalnu vychovu navstevnikov. 

Pohrebne a cintorinske sluzby budu pokracovat' aj v d'alsorn roku v nastartovanych zmenach 
tykajucich sa skvalitnenia sluzieb, technickeho zhodnotenia priestorov v Dome smutku 
a cintori na a hlavne zabezpecenia rastu podielu na trhu v ramci vykonavania pohrebnych 
sluzieb na uzerni mesta Presov. 

V oblasti nakladania s odpadmi nas cakaju vyzvy suvisiace s novoprijatymi dokumentmi 
mesta POH ( Program odpadoveho hospodarstva ) a VZN mesta 0 odpadoch. Radi by sme 
rozsiril i nasu cinnost' 0 zber biologicky rozlozitel'nych kuchynskych a restauracnych odpadov, 
poskytovanie sluzieb v ramci kornplexneho zberu a zhodnotenia odpadov a taktiez zaviedli 
zmenu zberu kornunalneho a triedeneho odpadu systemorn polopodzemnych kontajnerov. 

Plan TS mP, a.s. v roku 2014 predpoklada vynosy v celkovej vyske 4 715 811 € co potvrdzuje 
nastupeny trend trvaleho a udrzatel'neho rozvoja spolocnosti. 
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6.	 NAVRH NA ROZDELENIE ZISKU 

Hospodarsky vysledok po zdaneni za rok 2013: 20 604,06 € 

Rozdelenie hospodarskeho vysledku roku 2013 : 

V zmysle § 187 ods. 1 pismo e) Obchodneho zakonnika a clanku 9 ods. 2 pismo g), 
clanku 14 a clanku 15 ods. 4 Stanov akciovej spolocnosti Technicke sluzby mesta Presov 
navrhujeme schvalit' rozdelenie zisku nasledovne: 

•	 cast' zisku vo vyske 2060,41 € (10 % z cisteho zisku) pridelit' do zakonneho 
rezervneho fondu 

•	 cast' zisku vo vyske 18 543,65 € zauctovat' na uhradu straty minulych rokov 
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SPRAvA NEZAvlSLEHO AuoiTORA
 
Pre akcionara a predstavenstvo spolocnosti Technicke sluzby mesta Presov a.s.,
 

Bajkalskil 33, Presov
 

Uskutocn lli sme audit prilozenej uctovne] zavierky spolocnosti Technicke sluzby mesta Presov a.s.,
 
Bajkalska 33, 080 0'1 Presov, ktora obsahuje suvahu k 31. decembru 2013, vykaz ziskov a strat za rok konciaci
 
k uvedenernu daturnu a poznarnky, ktore obsahuju prehlad vyznarnnych uctovnych zasad a uctovnych met6d
 
a d'alsie vysvetlujuce inforrnacle.
 

Zodpovednost' stetutemeho orqenu za uctovnu zsvierku 

Statutarny organ je zodpovedny za zostavenie tejto uctovne] zavierky, ktora poskytuje pravdivy a verny obraz 
v sulade so zakonorn 0 uctovntctve C. 431/2002 Z. z. v znenl neskorslch predpisov (d'alej len .zakon 0 

uctovnlctve") a za interne kontroly, ktore statutarny organ povazuje za potrebne pre zostavenie uctovne] 
zavierky, ktora neobsahuje vyznarnne nespravnosti, ci uz v d6sledku podvodu alebo chyby. 

Zodpovednost' audftora 

Nasou zodpovednost'ou je vyjadrit' stanovisko k tejto uctovne] zavierke na zaklade nasho auditu . Audit sme 
vykonali v sulade s rnedzinarodnymi auditorskyrni standardrni. Podia tychto standardov marne dodrzlavat' eticke 
poziadavky, naplanovat' a vykonat' audit tak, aby sme ziskali primerane uistenie, ze uctovna zavierka 
neobsahuje vyznarnne nespravnosti. 

Sucast'ou auditu je uskutocnenie postupov na zlskanie audltorskych d6kazov 0 sumach a udajoch vykazanych 
v uctovne] zavierke. Zvolene postupy zavisia od usudku auditora, vratane posudenia rizik vyznarnne] 
nespravnostl v uctovne] zavlerke, cl uz v d6sledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovani tohto rizika auditor 
berie do uvahy interne kontroly relevantne na zostavenie uctovne] zavierky uctovne] jednotky, ktora poskytuje 
pravdivy a verny obraz, aby mohol navrhnut' audltorske postupy vhodne za danych okolnosti, nie vsak na ucely 
vyjadrenia stanoviska k ucinnosti internych kontrol uctovne] jednotky. Audit d'alej zahrna vyhodnotenie 
vhodnosti pouzitych uctovnych zasad a uctovnych metod ako aj primeranosti uctovnych odhadov, ktore urobil 
statutarny organ, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentacie uctovne] zavierky. 

Sme presvedcenl, ze audltorske d6kazy, ktore sme ziskali, poskytuju dostatocny a vhodny zaklad pre nase 
aud ltorske stanovisko. 

Stanovisko 

Podl'a nas ho nazoru uctovna zavierka poskytuje \/0 vsetkych vyz narnnych suvislostiach pravdi vy a ver ny obraz 
financ nej situa cie spolocnosti Technicke sluzby mesta Presov a.s., Bajkal ska 33, 080 01 Presov 
k 31. de cemb ru 2013 a vysledku jej hospodaren ia za rok konci aci k uved enernu datumu v sulade so zakonorn 0 

uctovnlctve . 

Telef6n : 051/77 22 946 leo : 316 92249 E-mail : £udana(Q)<.; udan3.sk 
Fax : 05 11773 4 396 ole: 20205 i 9754 Banka : e SOB Presov 
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Zd6raznenie skutocnosti 

Bez vplyvu na nase stanovisko upozornujerne na skutocnost', ze vlastne imanie spolocnosti Technicke 
sluzby mesta Presov a.s., Bajkalska 33, Presov je dlhodobo nizsie ako jej zakladne imanie . 

.»:' 
./ 

Presov, 3. marca 2014 

AUDANA AUDIT , s.r.o. Ing. Daniela Bernatova, CA 
Svatoplukova 12, Presov Pusta dolina 18, Presov 
Licencia SKAU 265 Licencia SKAU 336 



AU[)AN~ AU~IT S.LO., 
Svatoplukova 12, 08001 Presov 

zaplsana v OR Okresneho sudu Presov v odd. S.ro ., vloz ka c 1794/P 

DODATOKSPRAVYAUDhORA 
o overenl suladu vyro cne] spravy s uctovn ou zavierkou v zmysle zakona 

c. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5 

Akcionarovi a predstavenstvu spolocnosti Technlcke sluzby mesta Presov a.s. ,
 
Bajkalska 33, 080 01 Presov
 

I.	 Overili sme uctovnu zav ierku spolocnosti Technicke sluzby mesta Presov as., Bajkalska 33 ,
 
08001 Presov k 31 . decembru 2013 prilozenu k vyrocne] sprave, ku ktorej sme dna 3.3 .2014 vyda li
 

spravu audftora v nasledujucorn znenf:
 

Stanovisko 

Podl'a nasho nazoru uctovna zavierka poskytuje vo vsetkych vyznarnnych suvislostiach pravdivy a verny 
obraz financne] situac ie spol ocnosti Technlcke sluzby mesta Presov a.s ., Bajkalska 33 , 080 01 Presov 
k 31. decembru 2013 a vysledku jej hosp odarenia za rok konciaci k uvedenemu datumu v sulad e so 
zakonorn 0 uct ovnlctve. 

Zd6raznenie skuiocnosti 

Bez vplyvu na nase stanovisko upozornujerne na skuto cnost', ze vlastne imanie spolocnosti Technicke 
slutby mesta Presov a.s., Bajkalska 33 , Presov je dlhodobo nizsie ako jej zakladne imanie. 

II.	 Overili sme taktiez sulad vyrocnej spravy s vyssle uvedenou uctovnou zavierkou Za spravnost' 
zostavenia vyro cnej spravy je zodpovedny statutarny organ spolocnosti. Nasou ulohou je vydal' na 
zaklade overenia stanovisko k suladu vyrocnej spravy s uctovn ou zavierkou. 

Overenie sme vykonali v sulade s rnedzinarod nyrru auditorskyrni standarda rni. Tieto standardy pozaduju, 
aby auditor napl anoval a vykonal overenie tak, aby zlskal prirneranu istotu , ze inforrnacie uvedene vo 
vyrocnej sprave, ktore su predmetom zobrazenia v uctovnej zav ierke, su vo vsetkych vyz namnych 
suvislostiach 'v' sulade s prislusnou uctovnou zavierkou . lnforrnacie uvedene v tab. C. 1 at 3, 5 at 10 na 
stranacn 5-1 2 vo vyrocnej sprave sme posuditi s informaciami uved enym i v uctovn ej zavie rke 
k 31 . decembru 2013 . 

tne udaje a inforrnacie, ako uctovne inforrnacie zi skane z uctovnej zavi erky a uctovnych kni h sme 
neoverovali. Sme presvedceni , ze vykonane overovanie poskytuje pr irnerany podk lad pre vyjadrenie 
stan oviska aud itora. 

Telef6n: 051 /7722 946 ICO: 316 92249 E-mail : auda ne.@audana.sk 
Fax : 05117734 396 DIC: 2020519754 Banka : CSOB Presov 
Mob. tel. : 09 05 741 785 IC pre DPH : SK 202 05 19754 C. uctu : 400 7 938 622/7500 
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DODA TOK SPRA VYAUDfTORA 
o overenf sutedu vyrocne] sptevv s uciovnou zevierkou v zmysle zekone 

c. 54012007 z». § 23 odsek 5 

Sfanovisko 

Pcdla nasho nazoru su uctovne inforrnacie uvedene vo vyrocne] sprave spolocnosti Technicke sluzby 
mesta Presov a.s ., Bajkalska 33, 080 01 Presov za rok 2013 vo vsetkycf vyznamnych suvislostiach 
v sula de s uctovnou zavlerkou za uctovne obdobie, za ktore sa vyhotovuje vyrocna sprava . 

V Pres ove 7. aprfla 2014 

...-" 

AU DANA AUDIT, s.r.O. Ing. Daniela Bernatova, CA
 
8vtltoplukova 12, Presov Pusta dolina 18, Presov
 
Licencia C. 265 Licencia C. 336
 

Telefon : 05 117722946 1( :0 . 316922 49 E-mail : 3ud ana\W2Udana.sk 
Fax . 0 5 1177 34396 DIC. 2020 519754 Ban ka : C8 0 B Presov 
Mo b. te l . 0905 741 785 IC pre DPH. 8 1< 202051 9754 c uctu • 4007 938 622/7 500 



o zdrova	 Technlcke sluzby meslo
mesto I;,
 

Vypls uznesenia
 
predstavenstva spolocnosti Technickych sluzieb mesta Presov, a. s.
 

zo zasadnutia konaneho dna 9.4.2014
 

Uznesenie C. 42/2014 

Predstavenstvo TSmP, a. s. 
1. schval'uje 
a/ Uctovnu zavierku spolocnosti TSmP, a.s. za rok 2013 
bl Vyrocnu spravu spolocnosti TSmP, a.s. za rok 2013 
cl v zmysle § 187 ods. 1 pismo el Obchodneho zakonnika a clanku 9 ods. 2 pismo g/, clanku 14 a 
clanku 15 ods. 4 Stanov akciovej spolocnosti Technicke sluzby mesta Presov, a.s. rozdelenie 
zisku, hospodarskeho vysledku po zdaneni za rok 2013 vo vyske 20.604,06 € nasledovne: 
- cast' zisku vo vyske 2.060,41 € (10 % z cisteho zisku) pridelit' do zakonneho rezervn eho fondu, 
- cast' zisku vo vyske 18.543,65 € zauctovat' na uhradu straty minulych rokov. 
2. uklada vykonnemu riaditel'ovi spolocnosti 
predlozit' dozornej rade TSmP , a.s. k preskumaniu Uctovnu zavierku spolocnosti TSmP, a.s. za 
rok 2013 a k vyjadreniu Vyrocnu spravu spolocnosti TSmP , a.s. za rok 2013 v zmysle Stanov 
spolocnosti. 

Za spravnost': MUDr. Peter Klein 
predseda predstavenstva 
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a zcrcve 
mesto 

Vypis uznesenia
 
Dozornej rady spolocnosti Technickych sluzleb mesta Presov, a. s.
 

zo zasadnutia konaneho dna 9.4.2013
 

Uznesenie c. 1/9.4.2014 

Dozorna rada TSmP, a. s. 

1. berle na vedomie 

Vyro cnu spravu spo locnosti TSmP, a.s. za rok 2013 a Uctovnu zavierku spolocnosti TSmP, a.s. 
za rok 2013 s hospodarskym vysledkorn po zdaneni vo vyske vo vyske 20.604,06 € 

2. odporuca schvalit' 

Valnernu zhrornazdeniu spo locnosti TSmP, a.s . Vyrocnu sprava a uctovnu zavierku za rok 2013 
a rozdelenie zisku nasledovne: 

- cast' zisku vo vyske 2.060,41 € (l0 % z cisteho zisku) pride lit' do zakonneho rezervneho fondu, 
- cast' zisku vo vyske 18.543,65 € zauctovat' na uhradu straty minulych rokov. 

V Presove dna 9.4.2014 

Za spravnost':
 

PhDr. Ivan Benko ~6..\r\
 
Predseda dozomej rady ) 
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S P R A V B Y TKO M FOR T, a.s, PRESOV 

Vyrocna s p r a v a
 
za rok 2013
 

Presov, april 2014
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1. ! DEN T ! F ! KAC I A SPOLOCNOSTI:
 

Nazov: SPRAVBYTKOMFORT, a.s, Preiov 
Pravna forma: akclova spololinost' 
Sidlo spolocnostl: Volgogradska 88, 080 01 Preiov 
Zakladne Imanie: 3 050 460,- EUR 
ICO: 317 185 23 
DIC: 2020520645, rnesacny platca DPH 

Ulitovna hodnota maJetku v EUR:
 

Obstaravacla cena opravkv Zostatkova cena
 

Vlastnv majetokk 01.01.2013 33448 582 18329976 15 118606 
+ prirastky 4258 124 1 352 553 4741 197 

- ubvtky 2546458 483 073 3899011 
k 31.12.2013 35 160248 19 199456 15960 792 

Statutarny organ: Predstavenstvo 
Predseda: Ing. Natalia Banduricova 
Podpredseda: MUDr. Miroslav Lukac 
Clenovla: Dip!. Ing. Paul Minarik 

Ing. Manfred Bloch, MBA 
Ing. Juraj Hreha 

Dozorna rada:	 Dr. Martina Jochmann 
Dusan Pavlovic 
Jan Budzak 

Predmet lilnnostl podnlkanla: 

1.	 sprava bytoveho fondu a nebvtovvch priestorov a zakladne sluzby spojene 
s prenajrnorn. 

2.	 Opravy, udrzba, rekonstrukcla, rnodernlzacia, nova vvstavba IS. 
3.	 Projektovanie, opravy, udrzba, rekonstrukcia a modernizacla technoloqlckych 

zariadeni a tepelnych zdrojov. 
4.	 Vyroba, rozvod a predaj tepla a teplej uzitkovej vody. 
5.	 Revizie a skuskv NTL, STL plynovodov a pripojok. 
6.	 Revizie a sku sky vytahov, ktore su trvalou sucastou stavieb. 
7.	 Revizie elektrlckych zariadeni silovych do 1000 V, bleskozvodov. 
8.	 Revizie zdvihadiel, pojazdnvch zdvihadiel a zeriavov. 
9.	 Opravy a rekonstrukcle pasovvch horucovodnych kotlov. 
10 .	 Revizie a skusky tesnosti a tlakove skusky prevadzkovvch nadob, 
11.	 Opravy a rnontaz vodovodov na studenu a teplu vodu, lndukcnych meracov tepla, 

detektorov spalltelnych plynov a par. 
12. Cestna motorova doprava -	 cestna nakladna doprava. 
13.	 Sprostredkovanie nakupu a predaja nehnutel'nosti. 
14 .	 Prenajorn nehnutelnosti. 
15.	 Vyroba strojnych zariadeni a sucasti, 
16.	 Predaj strojnych zariadeni a sucastl, 
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17. obchodna clnnost v stavebnietve. 
18. Vedenie uetovnictva. 
19. Clnnost ekonornlckych, uetovnych a orqanlzacnych poradcov. 
20. Podnlkatefske poradenstvo. 
21. Automatizovane spracovanie dat, 
22. sekretarske sluzbv a koplrovacie prace. 
23. Reklarnna a propaqacna cinnost. 

Tieto cinnosti sa realtzuju na vlastnom majetku. 

2. VSEOBECNE INFORMACIE 0 SPOLOCNOSTI 

Informacle 0 fungovanr spololinostl 

Rakuska spolocnost Energiecomfort GmbH Wien prevzala v roku 2007 100 % podiel 
spolocnostl C.E.U s.r.o. Zaroven v jull 2007 sa akcie spolocnostl, ktore vlastnila C.E.U. vo 
vyske 55 % previedli na Energiecomfort. Tato sa stala majorttnvm akclonarorn 
spolocnostl SPRAVBYTKOMFORT, a.s, Presov, Mesto Presov vlastni 45 % akcii. 

SPRAVBYTKOMFORT, a.s, Presov rna 100 % podiel na zakladorn lmani dcerskej 
spolocnostl Presov Energie, 5 r.o. Na zasadnuti valneho zhromazdenla spolocnosti Presov 
Energie, s.r.o., konaneho dna 26. februara 2014, bolo jednohlasne rozhodnute 0 vstupe 
spolocnostl do llkvidacie dnorn 1. marca 2014. 

Dna 15.12.2009 bola zalozene spolocnosf 5 nazvorn SPRAVBYTKOMFORT - Sprava bytov, 
s.r.o, za ucetom odclenenla uctov bvtovych domov od akciovej spolocnostl. 
SPRAVBYTKOMFORT, a.s, Presov rna 100 % podiel na zakladnorn imani s.r.o. 

Disiokacia pracovrsk: 

- Sprava ul. Volqoqradska 88 
- Facility manazrnent ul. Volqoqradska 88 
- Energeticky manazment ul. Volqoqradska 88 

ul. Jazdecka 19 

Informacle 0 rlzikach 

Rlzlka a neistoty sa mozu vvskvtnut z dovodu cenoveho rizika prirnarnych energii, 
vypadku pohladavok ako aj poruchy zariadeni. 

3. FINANCNA SITUACIA SPOLOCNOSTI 

Informacie 0 hospodarenf spolocnostl 

Analvza udajov z uctovnych vykazov poskytuje hodnotenie vyvoja objernovvch 
ukazovatel'ov trzleb a kvalitativnych ukazovatel'ov vvsledok hospodarenla 
z hospodarskej a financne] cinnosti. 

Z porovnania vysledkov troch po sebe nasledujUcich uctovnych obdobi, je vidief vvvoj 
trzieb z predaja vlastnvch vvrobkov a sluzleb, Do opravnenvch nakladov ceny tepla 
v prisiusnorn roku boli prernietnute ceny materlalu a energii. 
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SPRAVBYTKOMFORT, a.s, Pre§ov 

Vynosy celkom 
z toho:	 sluzbv 

vyroba a predaj tovaru 
ostatne vvnosv 

N6klady celkom 
z toho: Materialove nakladv
 

spotreba matertalu
 
spotreba energie
 

Odpisy DHaNM 

Osobne nakladv 
mzdove prostr. 
zakonne polstne 
prfdel do SF 
prfspevok na stravu 
ostatne 

Sluzby 
opravy a lid rzba 
ostatne sluzbv 

Ostatne dane a popl, 

Ostatne nakladv He 

Ostatne fin. nakladv 
Ostatne nakladv 

VYNOSY CELKOM 
Vlastne 
Prfspevok 
Prev. dotacla 

NAKLADY CELKOM 

vYSLEDOK HOSPODARENIA 

2011 
v tis. EUR 

22112 
1 515 

17387 
3210 

20215 
11 071 

1 769 
9302 

1 536 

3200 
2292 

786 
26 
64 
32 

1437 
660 
777 

91 

-175 

557 
2498 

2011 
v tis. EUR 

22 112 
22112 

0 
0 

20215 

1897 

2012 2013 
v tis. EUR v tis. EUR 

20580 19252 
1461 1489 

17710 16825 
1409 938 

19108 17097 
10634 9923 
2022 2218 
8612 7705 

1888 1 347 

2300 2026 
1495 1406 

561 507 
18 18 
37 36 

189 59 

2290 2633 
1477 1 674 

813 959 

96 96 

644 29 
-

617 371 
639 672 

2012 2013 
v tis. EUR v tis. EUR 

20580 19252 
20580 19 252 

0 0 
0 0 

19 108 17097 

1472 2155 

4
 



Ine d81eflte ukazovatele flnan~nej sltuacle spolo~nostl 

2011 2012 2013 

v tis. EUR v tis. EUR v tis. EUR 

POHLADAVKY 
Celkom 1961 2244 1 636 
Po lehote splatnostl 327 327 351 

Z,4VAZKY 
Celkom 3 140 1036 1 604 
Po lehote splatnosti 5 0 0 

STAV NA BEZNOM (JCTE 4276 2447 2815 

Stav na beinom uae 

Flnancna sltuacla v akciovej spolocnostl bola v sledovanom roku ovplvvnena splacanlrn 
uverov a novvrn uverorn na mcdernizaciu kotolni SK1 a SK2 vratane koqeneracle. 

stav bankoveho uctu pocas celeho obdobia bol kredltnv, Oproti roku 2012 bol vyssi 0 368 
tis. EUR. 

V sledovanom obdobi boli hradene splatkv uverov poskvtnutvch z UniCredit Bank na 
investkie. Zostatok uverov k 31.12.2013 je vo vyske 7.915 tis. EUR. 

spotocnost eviduje kratkodobu flnancnu pozicku od Tf-Komfort, s.r.o. Trnava na nakup 
stlepkv v kotolniach na biomasu vo vyske 500 tis. EUR, ktora je splatna 30.6.2014. 

Celkovy stav pohradavok k 31.12.2013 je vo vyske 1.636 tis. EUR. Pohladavkv 
orqanlzacli - podnlkatelov a odberatel'ov tepla predstavujU K sledovanernu obdobiu za 
uskutocnene sluzbv, za dodavku tepla a teplej vody po lehote splatnosti ciastku 
174 tis. EUR a pohradavky za byty a nebytove priestory po lehote splatnosti Ciastku 
177 tis. EUR, spolu 351 tis. EUR. 

Akclova spolocnost nevykazuje zavazkv po lehote splatnosti. 

4. UDALOSTI OSOBITNEHO vYZNAMU 

Udalosti osobltneho vyznamu, ktore nasledujU bezprostredne po skoncenl uctovneho 
obdobia nie su ziadne. 

s. PREDPOKLADANY BUDUCI vYvOJ SPOLOCNOSTI 

Ekonomicka sttuacia spolocnostl je prlmerana podmienkam v SR a zavlsla na 
obmedzeniach legislativy /urcenle rnaxlrnalnej ceny pre vvrobu tepelnej energie, 
primeranv zisk, requlacia nakladov/. Najvacsimi lnvestlcnvrnl akciami v roku 2013 bola 
modernizacia kotolni Svaby K1 s pripravou lnstalacte koqeneracnej jednotky vo vyske 
1.480 tis. EUR, jej prepojenie s kotolfiou K2 a rekonstrukcla vvrnennfka t.evocska na 
kotolriu t.evocska vo vyske 149 tis. EUR. 

Rozsah reallzovanvch investicii v roku 2013 zavlsel od disponfbilnvch zdrojov v akciovej 
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spolocnostl a od poskvtnutvch uverov. 

v hospodarskorn plane na rok 2014 rna SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov planovanv vyvoj 
vynosov vo vyske 19.163 tis. EUR a nakladov vo vyske 17.866 tis. EUR. Ocakavarne 
dosiahnutie hospodarskeho vysledku pred zdanenfm vo vyske 1.297 tis. EUR 

Vsetkv lnvestlcne akcie, sucasne aj rnlnule, ktore realizuje spolocnosf 
SPRAVBYTKOMFORT, a.s, Presov, su zarnerane na efektfvnu, bezpecnu a ekoloqlcku 
vyrobu, rozvod a dodavku tepla vsetkvrn svojim odberatetorn, V roku 2014 je ocakavanv 
predaj tepla na urovnl 211.977 MWh. V plane rnvesttcnvch akcif je ukoncenle projektu 
IIModernizacia kotolnl Svaby K1 a K2, vratane tnstalacte koqeneracnej jednotky". 

Prehrad yYvoja spolocnostl v rokoch 2014 ai 2016 v tis. EUR 

Ukazovater Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 

Vynosy spolu 19163 18996 18933 
Naklady spolu 17866 17695 17610 

Prevadzk0vY vYsledok 1695 1657 1652 
Financny vysledok - 398 - 356 - 329 
Hospodarsky vYsledok 1297 1301 1323 
pred zdanen(m 

Znlzovanie predaja tepelnej energie, ktore zo strany nasej spolocnostl nernozeme 
ovplvvnlt, je sposobene nlzsou pozladavkou tepla na strane odberatel'a. Podstatnyrn 
dovodom poklesu odberu tepla je zateplovante objektov, hvdraullcke vyregulovanie, 
ekviterrnlcka requlacla a lzolacia rozvodov. Nasa spolocnost bude vvkonavaf aktfvne 
kroky prostrednfctvom odbytu a pokracovaf v rozpracovanych projektoch s cielorn 
zvysenia odberu tepla zfskavanfm novych odberov. 

Modernizaciou zariadenf a technoloqle chce spolocnosf nad'alej plnlf svoj zakladny ciel' 
reallzovaf ekonornlcke zarnerv spolocnostl a poskytovaf kvalitne sluzby pre kllentov. 

~/~ 
Ing atalla Bandurlcova 
ri dttelka a.s, 
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SPRAVBYTKOMFORY®
 
Energelic!<y, bytovY a objektovY manozmentos, 

Mestsky urad 
prlrnator 
JUDr. Pavel Hagyari 
Hlavna 73 
080 01 Presov 

Presov, 16. April 2014 

lng . Banduricova Natalia / 1343 

Tel.: 051/7567750 

Niivrh na rozdelenie zisku 

Vazeny pan prlmator, 

na zaklade vvziadanta Mesta Presov, Oddelenie verejnoprospesnvch clnnosti, ako jedneho 
z akclonarov SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov, predkladarne Varn navrh na rozdel enie 
zisku za spolocnosf SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov za rok 2013: 

Vyska zisku po zdaneni 1 653457,58 EUR 

Dividenda akclonara Energiecomfort GmbH Wien 907 500,00 EUR 
Dividenda akcionara Mesto Presov 742 500,00 EUR 
Prfdel do fondu na financovanle Investfcif 3457,58 EUR 

Uvedene udaje Varn poskytujeme pre potreby statutarneho orq anu . 

S pozdravom 

.SPRAVB'{1 f ~>L CJ eu. 
~ . rr (C-v n ~f·~':l,f,· :"TorlC! . 

fr ·"", ./'CI., . d I, ' 88 
VOlgpgfO s"C;

'180 0 1 P RE~OV . ... ') 

/ '#/ r// / ri . 

, ' / 6' '' ~ 

Inq. Natalia Banduricova 
riaditel'ka a.s. 

Q I

'0 ~ ,,;J~ 
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vienna 

€ prague 
bratislava 
budapest

CONSULTATIO ljubljana 

SpRAVA NEZAVISlEHO AUDITORA 
statutarnemu orpanu spotocnostl 

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov 

Uskutoenili sme audit prilotenej UCtovnej zavierky spolocnosti 
SPRAVBYTKOMFORT, a.s , PreSov, VoIgogradska 88, Presov, ICO 31 718 
523, ktora absahuje sUvahu k 31. decembru 2013, yYkaz ziskov a strat za rok 
konCiaci k uvedenemu datumu a poznamky, ktore obsahuju suhrn 
vYzoamnych uCtovnych zasad a uttovnych met6d a dalsie vysvetfujuce 
lnformacle. 

Zodpovednosf statutameho organu za uctovnu zavierku 

Statutamy organ je zodpovedny za zostavenie tejta uetovne] zavierky, 
ktora poskytuje pravdiyY a verny obraz v sulade so Zakonorn 0 uetovnlctve c. 
431/2002 Z.z. v znenl neskorslch predpisov (dalej len .zakon 0 uctovnfctve") a 
za interne kontroly, ktore statutarny organ povafuje za potrebne pre 
zostavenie uetovne] zavlerky, ktora neobsahuje yYznamne nespravnosfi, ci uz: 
v dOsledku podvodu alebo chyby. 

Zodpovednosfaudftora 

Nasou zodpovednosfou je vyjadrif nazor na tuto uetovnu zavierku na 
zaklade nasho auditu. Audit sme uskutocnlll v sulade s Medzinarodnymi 
audltorskymi standardmi. Podra tYchto standardov marne dodrziavat etlcke 
poziadavky, naplanovat' a vykonaf audit tak, aby sme ziskali prirnerane 
uistenie, ze uctovna zavierka neobsahuje vyznamne nespravnosti, 

Sucasfou auditu je uskutocnenie postupov na zlskanle audltorskych 
dOkazov 0 sumach a udaloch vykazanych v uctovne] zavierke. Zvolene 
postupy zavlsia od usudku audltora, vratane posudenia rizik vyznamne] 
nespravnosti v uctovne] zavierke, ci ut v dOsledku podvodu alebo chyby. Pri 
posudzovanl tohto rizika auditor berie do uvany interne kontroly relevantne na 
zostavenie uctovne] zavierky uctovne] jednotky, ktora poskytuje pravdlvy a 
verny obraz, aby mohol navrhnut' audltorske postupy vhodne za danych 
okolnostl, nie vsak na ucely vyjadrenia nazoru na ucmnosr internych kontrol 
uetovne] jednotky. Audit dalej zahrria vyhodnotenie vhodnosti pouzitych 
uctovnych zasad a uctovnych met6d ako aj primeranosti uctovnych odhadov, 
ktore urobil statutarny organ, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentacle 
uctovne] zavlerky. 

.\ - Cunsutuuiu. spu], -, r.o .. 
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vienna 

€ prague 
bratislava 
budapest

CONSULTATIO Ijubljana 

Sme presvedeenl, fa audltorske dOkazy, ktore sme zfskali, poskytulu 
dostatocny a vhodny zaklad pre naA nazor. 

Nazor 

podra nasho nazoru, uttovna zilvierka poskytuje pravdivy a verny obraz 
finantnej sltuacle spolotnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov, 
Volgogradska 88, Preiov, k 31.decembru 2013 a yYsledku jej 
hospodarenia za rok kontiaci k uvedenemu datumu v sutade so 
zakonom 0 uttovnictve. 

DODATOK spRAVY: 
Spolu s uttovnou zilvierkou nam bola predlozena vyrocna sprava za 

rok 2013. Podra nasho nazoru udaje vo vyrotneJ sprav8 pouzite z 
uttovnej zavierky sCI v sulade s uttovnou zavierkou, ktoru sme auditovali 
a uvedena uttovna zavierka je kompletna. 

V Bratislave, 17.03.2014 

Splnomocneny auditor: 
A - Consultatio, spot. s r.o. ING. JAN POL 6 NY 
Licencia SKAU e. 247 Licencia SKAU C. 601 
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.SPRAVBYTKOMFORT~ 
~,bo,boto~~U 

STANOVISKO• 

Dozoma rada SPAAVBYTKOMFORT, a.s, PreSov na sv()jom rfCldI19fl1 za:sadnutf dna 
16. aprfta 2014 zhodooUla hQspodarske vYsfedky SPRAVBYTKOMFORTli, a.s, PreSov za 
obdobie roka 2013. 

V siilade 5 § 198 ObchP4~ ~"onnfkabf:)" D~m~J rade predlozene nlZSle uvedene 
dokumenly, s ktorimt ~ rada oboznamll4l s misledovn9m vYsted,kom: 

1.	 Dozoma rada odpor'UCa predlollt Viilnhnu zhromaZdenlli na sdwalenle Vyromu 
spravu za rok 2013 a uverejnlt ju v Obchodnom vestnUcu. 

2.	 CJenovia [)Qzomej rady sa obozn~mUJ s vYsfed~ml rob'lej uCtovneJ zavterky 
SPRAVBYrKQMFORT, a.s, ~ za rok 2013 aswtslacou audftOrskou spravou finny 
A-CONSULTATIO spol. s r.o. Bratislava. 
Dozorna rada v zrnysfe § 198 o.z, odpon'Jea predfoflt Valnemu zhromafdenlu na 
schvalente roenu u&vlll' zavlerku. 

3.	 Dozorna rada sa obozmlmtta 5 navrnom na rozdelenle zlsku. 
Dozorna rada odporUCa Valnemu zhromazdenlu schvalll "Navrh na rozdelenle z1sku" . 

tJ Ikdft ~_7~ 
V Pr50ve dna 16.04.2014 f Dr. Martina Jochmann 

Predseda DR 



IISPRAVBYTKOMFORTe 

EneigetcIr;Y, t:'!';tov( 0 ~no~11Elrl a.s.. 

VVPis c. 1 

z riadneho zasadnutla predstavenstva SPRAVBYTKOMFORT, a.s, Pre~ov,
 
(craleJ len spolofnosi)
 

konaneho dna 24.04.2014 od 14.00 do 16.00 hod.
 

Pritomni clenovia predstavenstva:	 Ing. Natalia Bandurlmva 
Dlpl. Ing. Paul Minarik 
Ing. Manfred 816ch, MBA 
MUDr. Mlroslav Lukac 
Ing. Juraj Hreha 

K bodu 2) Materhilv na rokovanle valneho zhromaidenla 
Po prezentacll Ing. Banduricova konstatovala splnenie hospodarskeho vysledku
 
spolocnostl,
 
Predstavenstvu boli predlozene materialy na zasadnutie valneho zhromazdenia
 
akciovej spolocnostl., ktore sa uskutocnl dna 28.05.2014:
 

Vyrocna spravu Spravbytkomfort, a.s. Presov za rok 2013
 
Suvaha Spravbytkomfort, a.s. Presov za rok 2013
 
Vykaz zlskov a strat Spravbytkomfort, a.s. Presov za rok 2013
 
Poznarnkv k uctovnej zavlerke za rok 2013
 
Sprava nezavlsleho audltora
 
Stanovisko dozornej rady
 
Rozdelenie zisku
 

Predstavenstvo jednohlasne schvalilo predlozenle matertalov na zasadnutie valneho
 
zhromazdenta.
 
(hlasovanie: 5 - za, 0 - zdriet sa, 0 - proti )
 

Za spravnost: Alena Math~a 
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Vyrocna sprava 0 hospodareni
 

spolocnosti IPZ Presov , a.s, za rok
 

2013
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1. IDENTIFIKAclA SPOLOCNOSTI 

Obchodnv nazov: IPZ Presov, a.s. 

Zapisana : Obchodnv register Okresneho sudu Presov, 

Oddiel: SA, Vlozka cislo: 10282/P 

Sidio spolocnosti: Zaborske c. 504,08253 

Pravna forma : akclova spolocnost 

Zakladne imanie: 664000 EUR 

ICO: 36492841 

ICDPH: SK2021826037, spolocnost je rnesacnvrn platcom DPH 

Uctovna hodnota majetku: 

I Pociatocny 
stav k Prirastky Ubytky 

Konecny stav 
k 31.12.2013 

01.01.2013 

Vlastnv dlhodobv hrnotnv a nehmotnv majetok 25437,00 € 1741,00 € 23696,00 € 

Prenajaty majetok -€ -€ -€ -€ 

Vo vlastnfctve mesta Presov - € -€ -€ -€ 

V inom vlastnfctve - € -€ -€ -€ 

spravovanv majetok - € -€ -€ -€ 
Vo vlastnfctve mesta Presov -€ - € - € -€ 

V inom vlastnfctve -€ -€ -€ -€ 

Navratna vvpornoc mesta Presov 134707,00 € 16648,00 € 151355,00 € 

IPZ Presov, a.s. , Zaborske 504, 08253 ,ICO:36492841, IC DPH: SK2021826037 
Bankove spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka a.s. ~Islo lit\u:400816588717500 
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-• 'NOUSTlUAL PA,RK 
PRESov·zAaoRSKE~ 

Organy spotocnosti: 

Valne zhromazdenle - Mesto Presov, JUDr. Pavel Hagyari - primator 
1. Predstavenstvo: 

• MUDr. Karol Kyslan, PhD - predseda predstavenstva 

• PhDr. Rudolf Dupkala - clen predstavenstva 

• Ing. Stefan Szidor - clen predstavenstva 
2. Dozorna rada: 

• Mgr. Maria Cizikova 

• JUDr. Katarina Dureanska 

• Ing. Viktor Tkacik 
• PhDr. Radovan Baeik 

• Ing. Vladimir Uram 
3. Projektovv manafer: 

• Ing. Daniel Tkae 

Predmet clnnosti spolocnosti: 

• infinierska cinnost v stavebnictve (okrem vvbranvch cinnostl vo vvstavbe) 
• uskutocriovanle stavieb a ich zmien 
• vypracovanie dokurnentacie a projektu [ednoduchvch stavieb, drobnvch stavieb	 a zmien 

tvchto stavieb 
• vypracovanie dokurnentacle a projektu technickeho vybavenia tvchto stavieb 
• vvkon cinnosti stavbvveduceho, pozernne stavby 
• vvkon clnnosti stavebneho dozoru, pozernne stavby 
• vvkon einnosti stavbvveduceho, infinierske stavby - potrubne a ine liniove stavby 
• vvkon einnosti stavebneho dozoru, inzinierske stavby - vodohospodarske stavby, technlcke, 

technologicke a energetlcke vybavenia stavieb - zdravotnotechnlcke zariadenia a instalacie, 
vykurovanie a klirnatizacne zariadenia, tepelne zariadenia, plvnove zariaden ia 

• vvkon	 cinnostl stavebneho dozoru, lnzlnlerske stavby - dopravne stavby [pozernne 
kornunikacie a trolejove vedenia) 

• prace vvkonavane strojnvrni mechanizmami 
• pr lpravne prace pre stavbu, zemne prace a dernolacie 
• verejne obstaravanle
 
.sprostredkovanie predaja, prenairnu a kupv nehnutel'nosti
 
• sprostredkovatelska cinnost v rozsahu volnvch zivnosti 
• podnlkatelske poradenstvo 
• prenajorn nehnutel'nosti (pokial' sa popri prenajme poskvtuju aj ine	 nez zakladne slurbv 

spojene s prenajmorn) 
• einnost' ekonornlckvch, uctovnvch a organlzacnvch poradcov 
• reklarnna, propagacna a inzertna cinnost 
• marketing a rnanafrnent 
• poskytovanie uverov z vlastnvch zdrojov 
• vypracovan ie studli regionalneho rozvoja, vypracovanie rozvojovvch projektov 
• podnikanie v elektroenergetike a plvnarenstve: lokalna dlstrlbucla elektriny a plynu 

IPZ Presov, a.s. , Zaborske 504, 08253 ,160 :36492841,16 DPH: 5K2021826037
 
Bankove spojenie : Ceskoslovenska obchodna banka a.s. clslo uetu:4008165887/7500
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2. VSEOBECNE INFORMAclE 0 CINNOSTI SPOLOCNOSTI 

lnformacie 0 fungovani apotocnosti: 

Postavenie a p6sobnost' IPZ urcu]e predmet podnikania vvmedzenv stanovami spolocnosti 

a Mandatna zmluva uzatvorena medzi spolocnostou a Mestom Presov, ktorou sa IPZ, a.s. 

zavazuje v ramci tejto zmluvy za dohodnutu odplatu vykonat' a zabezpecovat menom 

mandanta 5 jeho suhlasorn a na jeho ucet uzatvaranie najornnvch zrnluv na nehnutel'nosti 

v PPZ a v suvlslosti 5 uzatvaranlm najornnvch zrnluv vvkonavat a zabezpecovat' tieto cmnostt: 

• vvkon vsetkvch prav a povinnosti mandanta ako zriad'ovatel'a PPZ v zmysle vseobecne 

platnvch pravnvch predpisov, 

.vyhl'adavanie investorov ako zrnluvnvch partnerov za ucelorn zriadenia ich prevadzkv v PPZ, 

.obstaravanie projekcnvch prac, podkladov pre uzemne a stavebne konanie a zastupovanie 

mandanta v konaniach tvkajucich sa PPZ, 

• zabezpecenle	 vsetkvch dodavatelskvch vztahov pre PPZ a zabezpecenie procesov 

suvislaceho verejneho obstaravanla, 

.spracovanie	 dafiovvch priznani, podrobna dokladova kontrola a vyCislenie zakladu dane 

z ne hnutel'nost i v PPZ, zastupovanie mandanta pred prlslusnvml dariovvml organrni, 

vvpracovavanle odbornvch stanovisk a posudenie dariovvch aspektov hospodarskvch 

operacil mandanta tvkajuclch sa PPZ, 

• fakturacia, spracovanie uctovnvch dokladov a vedenie agendy najornnvch vzt'ahov 

vvplvvajucu z najornnvch zrnluv uzatvorenvch v zmysle tohto bodu, spracovanie 

vvkazntctva, statistlkv a pozadovanvch hlaseni za PPZ, 

• vvpracovavanle zrnluv, pravnvch podanl, stanovisk a invch dokumentov pravneho 

charakteru, zastupovanie mandanta pred prislusnymi organmi a pred tretimi osobami, 

vratane vsetke] korespondencie, prevzatie a priprava zastupovania vo veciach tvkajucich sa 

PPZ, prtcorn vsetkv pravne ukonv musia bvt vopred schvalene mandantom. Mandatar je 

povinnv do piatich dni po uzatvoreni najornne] zmluvy zaslat jej k6piu mandantovi, 

.sledovanie	 uhrad a kontrola platenia najornneho v rarnci agendy najornnvch vzt'ahov 

vvplvvajuce] z najornnvch zrnluv uzatvorenvch v zmysle tohto bodu, upominanie a spisanie 

predzalobnej upomienky a jej dorucenie dlznfkovi, rokovanie 5 dlfnlkorn 0 sp6sobe uhradv 

pohladavkv mandanta, vypracovanie navrhu dohody 0 splatkovorn kalendari a uznania 

zavazku vratane uzatvorenia rnimosudneho zmieru vo veciach tvkajucich sa PPZ, 

• ukonv srnerujuce k zabezpeceniu pohtadavkv mandanta, vvmahanie pohladavkv,
 

postupenie vvrnahanla pohladavkv voci zahranicnemu subjektu zahranlcnemu partnerovi
 

vratane priebefneho informovania sa na stav preblehajucich konani vo veciach tykajucich
 
sa PPZ,
 

• pri prenajme pozemkov tretim osobarn sa rnandatar zavazu]e vo vlastnom mene ana
 

vlastnv ucet zabezpeclt' vvkon povinnosti prenajimatel'a vvplvvajucich z § 663 a nasI.
 
ObCianskeho zakonnlka .
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Vyvoj spolocnosti 

Priernvselnv park Zaborske (PPZ) je situovanv na hranici mesta Presov a po intenzfvnom 

usilf v pre dchadzajucorn obdobf sa zaclatkorn roka 2009 stal pripravenv naplnit' svoju 

strategicku ulohu pri rozvoji podnikatel'skvch aktivft v meste presov a jeho okoli. 

Akcionar IPZ Presov, a.s. a vlastnfk PPZ ako aj spravcovska spolocnost sarnotna sa musela 

vvrovnavat s uverovou zatafenostou as nakladovostou pri sprave parku, eo ovplvvriovalo 

d'alsle rozhodovanie 0 buducnostl investfcie do priernvselneho parku Zaborske v roku 2009. 

V roku 2009 zmenila spolocnost' IPZ Presov, a.s. svoje sidle a prest'ahovala sa tak do 

priestoroch administratfvnej budovy v priestoroch PPZ. 

V juni 2009 dos!o k realizacli odpredaja lnfrastrukturv vo vlastnfctve IPZ Presov, a.s. cize 

prfstupovej kornunikacle -krlzovatkv k PPZ a to rnestu Presov v celkovej cene 91 008,70 € bez 

DPH. 

Spolocnost IPZ Presov, a.s. ako spravcovska organizacia zabezpeclla koordlnaciu aktivft za 

ucelorn zfskania podnajornnfkov v administratfvnej budove PPZ a vstup prveho investora do 

PPZ a to spolocnosti MSC Electronics SK s.r .o. , ktora si na zaklade najornne] zmluvy prenajala 

cca 1 ha p6dy za ucelorn vybudovania noveho vvrobneho zavodu, 

V druhom stvrtroku 2011 doslo k zasadne] zmene, ked'svoj vstup do arealu PPZ ohlaslla 

spolocnost' Honeywell. Pre potreby vvstavbv noveho vvrobneho zavodu, ktorv by 

v buducnosti mal vytvorit' zhruba 400 novvch pracovnvch miest, si spolocnost na zaklade 

kupnopredajne] zmluvy odkupila east' pozemkov v areall PPZ a to 0 vvrnere 5 ha. 

Na zaklade tejto skutocnosti ale aj na zaklade predoslvch skusenosti doslo v septembri
 

2011 k podpfsaniu rnandatne] zmluvy medzi spolocnostou IPZ Presov, a.s. a mestom Presov,
 

ktora mierne menf charakter vvkonu spravv majetku v areali PPZ a zaroven dava predpoklad
 
k novernu modelu fungovania spolocnostl ,
 

V druhej polovici roku 2012 doslo k zaplsu do obchodneho registra kde spolocnost zacala
 

oflclalne podnikaf v elektroenergetike a plvnarenstve - lokalna dtstribucla elektriny a plynu,
 

cirn sa spustil primarnv proces clnnostl, ktorv by po doladenf mal zabezpeclf hlavnv zdroj
 
prfjmova prispiet' tak k dosiahnutiu vvrovnaneho, ci kladneho hospodarenla. V tomto modeli
 
pokracuje spolocnost dodnes .
 

V druhej polovici roku 2013 sa Jedlnv akcionar spolocnosti vo forme Mestskeho
 

zastupitel'stva Mesta Presov jednohlasne zhodol na uznesenf, ze vzhl'adom na dlhorocnv
 

zapornv vvsledok hospodarenla, ktorv bol a je zaprlclnenv nedostatocnou obsadenost'ou
 

Priemvselneho parku, sa spolocnost v kratkorn ease uvedie do likvidacle. Aj napriek tejto
 

skutocnostl spolocnost funguje v norrnalnorn rezime a snaf sa pripravlf co najldealnejsie
 

podmienky pre plynuly prechod prav a povinnostf na noveho spravcu Prlernvselneho Parku
 
Zaborske.
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lnformacie 0 rizlkach 

Kolaudacia Priernvselneho parku prebehla V decembri 2008, co V skutocnosti bolo kriticke 
obdobie 5 pohladu rnakroekonornlckeho, pretofe zacinaluca ekonornlcka kriza zasiahla 
V hlbokej miere aj vvrobnv priemysel, CO malo za nasledok, ze potencialni investori svoje 
investicie nerealizovali, ci zmrazili. Odzrkadlilo sa to a] na fakte, ze aj napriek enormnej snahe 

spolocnostl a to za ucastl mesta Presov a SARlO sa nepodarilo do PPZ prilakat ziadneho 

investora a to az do roku 2010. 

Taktlez V priebehu roka 2010 nedoslo k refundacli flnancnvch prostriedkov, 0 ktore sa 
uchadzal vlastnfk PPZ V ramci sektoroveho operacneho programu . Toto riziko zvysilo aj 
neplnenie schvalenvch hodnot indikatorov zamestnanosti a investicii na uzernl PPZ, ku 
ktorvrn sa akcionar pri ziadosti 0 nenavratnu financnu vvpomoc zaviazal. Vlastnik nakoniec 
od zmluvy odstupil a flnancna vvpornoc bola vratena, eim sa riziko naplnenia zavaznvch 
indtkatorov ellmlnovalo. 

Aj napriek zvysenemu zaujrnu investorov po prichode spolocnosti Honeywell a spusteniu 
novej podnikatel'skej clnnosti vsak spolocnost IPZ Presov a.s. nepredpoklada v blizkej 
buducnosti vvrovnanv, ci kladny hospodarskv vvsledok, pretoze nakladv na prevadzku parku 
niekol1<o nasobne prevysuju celkove prijmy a vynosy, co je samozrejme sposobene 
nedostatocnou obsadenostou parku. A to v konecnorn dosledku ovplyvrluje a] termfn 
splatenia navratne] financne] vvpornocl od mesta Presov, Aj tato skutocnosf vo vvrazne] 
miere prispela k rozhodnutiu Jedineho akcionara 0 llkvldacli spolocnostl. 

IPZ Presov, a.s. , Zaborske 504, 08253 ,16 0:36492841, 16 DPH: SK2021826037 
Bankove spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka a.s. 6(s10 u61u:4008165887/7500 
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3. FINANCNA SITUAclA SPOLOCNOSTI 
, ( 

lnforrnacie 0 hospodareni spolocnostl 

Naklady a vynosy spolocnosti: 

Rok 2013 2012 2011 2010 

1 vYNOSY CELKOM ( bez dotacli) II 151011 c 364606 c 41154€ 47399 c 
1.1. SLUZBY II 150920 e 364272 {; 41003 {; 47303 {; 

1.1.1 trzbv z predaja sluzleb 150920 {; 364272 ( 41003 ( 47303 {; 

1,1,2 trzbv za vlastne vvrobkv 

1,2, PREDAJ TOVARU 

1.3.0STATNE 92 ( 334 c 151 ( 96 ( 

2 NAKLADY CELKOM 160563 c 358646€ 80136 € 76977 € 

2,1. MATERIALOVE 83620 c 244716 ( 20856 c 10961 c 
2.1.1 spotreba materialu 1561 e 1369 c 3810 ( 2743 ( 

2.1.2 spotreba energie 82059 e 243347 c 17046 ( 8218 ( 

2,1.3 ine nakladv 

2.2 ODPISY DH A NM 1742 {; 1745 c 1745 ( 1745 ( 

2.3 OSOBNE NAKLADY 25811 c 33535( 25997 ( 23450 ( 

2,3.1 MZDOVE NAKLADY 18376 {; 26793 e 19520 {; 17063 ( 

2.3.2 POISTNE DO FONDOV 6858 e 6189 ( 5901 ( 5823 ( 

2.3.3 PRIDEL DO SF 105 e 90( 93 {; 91 ( 

2.3.4 PR[SPEVOK NA STRAVU 471 c 463 ( 483 ( 473 {; 

2.4 SLUZBY · 46 217 c 75485 ( 27476 ( 39894 ( 

2.4.1 opravv a udrzba 7068 ( 9090 c 3190 {; 274 ( 

2.4 .2 ostatne sluzbv 39149 c 66395 c 22 193 c 39620 ( 

2.4.3 ine naklady 2093 ( 

2.5 OSTATNE DANE A POPLATKY 128 e 2224 ( 3671 c 261 ( 
2.6 OSTATNE NAKLADY Z HOSP. 
CINNOSTI 2700 ( 593 ( 103 e 420 ( 

2.7 OSTATNE FINANCNE NAKLADY 345 c 348 ( 288 c 246 ( 

Hospodarsky vysledok spolocnosti: 

2013 2012 2011 2010 

vYNOSY CELKOM: 151011 {;. 364606 c 41154 e 47399 c 
VLASTNE 151011 c 364606 e 41154 c 47399 ( 

PR[SPEVOK 

PREV.DOTACIA 

NAKLADY CELKOM: 160563 c 358646 {; 76977 c 541285 ( 

vYSLEDOK HOSPODARENIA -9552 c . 5960 € -29578 € -465355 € 

IPZ Presov, a.s. , Ztlborske 504, 08253 ,ICO:36492841, IC DPH: SK2021826037 
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lne dolezite ukazovatele financne] sltuacle spolocnosti 

Pohladavkv a Z8V8Zky, stav na beznorn ucte 

Stav k: 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Pohl'adavky 

1.1 celkom 16910 c 30542 e 7146 c 8444 c 
1.2 po lehote 
splatnosti 1174 € 1103 c 493 € 168 c 

2 Zavazky 

1.1 celkom 223221 c 223536 c 188084 c 182542 c 
1.2 po lehote 
splatnosti 37029 c 63679 c 35973 € 5590 c 

3 Stav na beznorn u~te 15780 € 2214 € 3918 c 34762 e 

Spolocnost' vykazuje zaporne vlastne imanie. 

4. UDALOSTI OSOBITNEHO vYZNAMU 

V roku 2013 spolocnost uspesne pokracovala v novej podnikatel'skej -distrlbucia elektriny 

a plynu, pri ktorej od samotneho zaclatku spustenia procesu vykazovala v samotnej zlozke 

tejto clnnostl zisk. Na zaklade tvchto skutocnostl tak tahko naprojektovat' model fungovania 

spolocnosti pri zvysenej obsadenosti parku, ktorv sa vo vztahu k prfjmom jay! velrni 

priaznivo. 

Taktiez v tomto roku v Priemyselnom parku Zaborske zacala s vvstavbou vvrobne] haly pre 

tlaclarensku vyrobu spolocnosf AHP s.r.o., ktora pozemok odkupila od Mesta Presov. 

Spolocnost z dornaceho prostredia tak v blfzkej dobe presunie svoju vvrobu do novvch 

priestorov, kde sa vytvoria vhodne podmienky pre expanziu a vytvorf sa tak priestor pre nove 

. pracovne miesta. Tato skutocnost si zasluf obzvlast pozornost, pretoze je prfkladom, ze aj 

lokalne firmy dokazu rast a rozvfjat' sa bez akejkol'vek podpory statu ci sarnospravv a zaroven 

tate skutocnost poukazuje na fakt, ze priernvselnv park Zaborske je prit'azlivy aj pre 

miestnych investorov. 

Dalsou vvznamnou skutocnostou, ktora by v blfzkej dobe mohla zvysit' bonitu Priemyselnej 

zany v Zaborskorn a v nepriamej miere tak opaf zatraktfvnit' Prlernvselnv park je podpis 

memoranda 0 spolupracl medzi Mestom Presov a zahranlcnvm investorom Funderia Condals 

SA, ktora planu]e s vvstavbou zlievarenskej haly. V pripade uspesneho etablovania by sa 

'prlamo v Presove vytvorili stovky priamych aj nepriamych novvch pracovnvch miest 

a rozvinula by sa nova forma priemyslu, ktora v sucasnosti v reglone nerna zastupenie. 

IPZ Presov, a.s. . Zaborske 504, 08253 ,ICO:36492841, IC DPH: SK2021826037 
Bankove spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka a.s. ~[slo u~tu :4008165887/7500 
Tel. a fax. ~islo: +421 (0)51 4520793 .e-rnall : info@ipzpresov.com, www.ipzpresov.com 
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5. PREDPOKLADANY BUDUCI vYvOJ SPOLOCNOSTI 

Spolocnost IPZ Presov, a.s , ktora na zaklade rnandatne] zmluvy spravuje pozemky 
a majetok vo vlastnfctve mesta Presov predpoklada, ze bude nad'ale] suclnna v procesoch 
vvjednavania s novvrni investormi a bude nad'alej plnit svoju clnnosf pri sprave parku tak, 
ako to uklada rnandatna zmluva ci sarnotne stanovy firmy. 

Zarovefi spolocnosf hodla pokracovaf v novom koncepte fungovania spolocnosti, ktorv by 
na zaklade dvoch sp6sobov prijmov: servisna zmluva a lokalna distrlbucia elektriny a plynu , 
mal pri plnej obsadenosti parku zabezpecit vvrovnanv ci kladnv hospodarskv vvsledok 
a zarovefi zabezpeclt tak trvale prfjmy pre mesto Presov, ktorvmi by sa vyrovnali investicie na 
vybudovanie lnflnlerskvch sieti a technologlckvch zariadeni sluflaclch na prevadzku parku . 

6. NAvRH NA VYROVNANIE STRATY 

V zmysle § 187 ods. 1 pism o e) Obchodneho zakonnfka a clanku 15 stanov akciovej 
spolocnosti IPZ Presov, a.s. navrhujem schvallt' vyrovnanie straty vo vYske 9 552 
fa preuctovaf na ucet neuhradena strata minulvch rokov. 

v Zaborskorn, dna 09.04.2014 

Ing. Daniel Tkac 

projektovv rnanafer 
<, 

IPZ Pre!;ov, a.s. , Zaborske 504, 08253 ,ICO:36492841, IC DPH: SK2021826037 
Bankove spojenie: Ceskostovenska obchodna banka a.s. clslo ul:tu:400816588717500 
Tel. a fax. clslo: +421 (0)51 4520793 ,e-mail : info@ipzpresov.com. www.ipzpresov.com 



IPZ Presov, a.s. , Zaborske 504, 082 53
 
g INDUSTRIAL PARK 
.... PRE~OV-zABORSKE 

Prezencna listina 

zo zasadnutia predstavenstva IPZ Presov a.s. zo dna 24.04.2014 

MUDr. Karol Kyslan, clen, predseda predstavenstva 

/1~ 
tPhDr. Rudolf Dupkala, PhD, elen predstavenstva 

'~6-~~ ~i2..'y 
Ing. Stefan Szidor, clen predstavenstva 

/~ 
! 

Ostanf : 

/l
IIng. Daniel Tkae ..-

~ - /"'"\ 
~~ ~ .?1J~ - c::?

\ -~ 
/ 

I Presov a.s. 
082 53 zA S0F1 8 KE 504 CD 

1(;0 36 492 641 . Ole 2221826037 
It DPH : SI<:202 1826':(;7 

IPZ Presov, a.s.. Zaborske 504, 08253 ,ICO:36492841, IC DPH: SK2021826037 
Bankove spojenie : Ceskoslovenska obchodna banka a.s, /;islo u/;tu:4008165887/7500 
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IPZ Presov a.s., Zaborske 504, 082 53 itvPZ 
IND~STR1A~ PARI< . 
PRESOV·ZABORSKE

Vypis 
zo zasadnutia predstavenstva spolocnostl IPZ Presov a.s. konaneho dna 24.04.2014
 

(zapls c. 04/2014)
 

Uznesenia zo zasadnutia predstavenstva spolocnostl IPZ Presov, a.s. 

konaneho dna 24.04.2014 

Uznesenie clslo 1/04/2014 k bodu rokovania t ,2 

Predstavenstvo spolocnostl IPZ Presov a.s. 

berie na vedomie 

predlozene materialy vo forme rocne] uctovne] uzavlerky spolocnosti IPZ Presov, a.s. za rok 2013 
(Vykaz ziskov a strat, suvahu, poznarnky k rocne] uzavierke a cash flow) ako aj vypracovanu vyrocnu 
spravu 0 hospodarenl spolocnosti IPZ Presov, a.s. za rok 2013, 

Na zaklade tychto skutocnostl Predstavenstvo spolocnosti IPZ Presov a.s. 

schvaruje 

rocnu uctovnu uzavierku spolocnosti IPZ Presov, a.s. za rok 2013 
vyrocnu spravu 0 hospodarenl spolocnosti IPZ Presov, a.s. za rok 2013 
vyrovnanie straty vo vyske 9 552 € a preuctovanle na ucet neuhradena strata minulych rokov. 

odporuca 

dozornej rade a valnernu zhrornazdenlu spolocnosf 

schvlllit' 

rccnu uctovnu uzavlerku spolocnostl IPZ Presov, a.s. za rok 2013 
vyrocnu spravu 0 hospodarenl spolocnostl IPZ Presov, a.s. za rok 2013 
v zmysle § 187 ods.1 plsrn, e) obchodneho zakonnlka a clanku 15 Stanov akciovej 
spolocnosti IPZ Presov, a.s. vyrovnanie straty vo vyske 9 552 € a preuctovanie na ucet 
neuhradena strata rnlnutych rokov . 

Hlasovanie : al za : 3 hI proti : o cl zdrzali sa : 

Zapfsal : Ing. Daniel Tkat 

I ~Z Preso~ a.s. 
.08<! ~3 ZABORSK!":504 i1J 

Overil : MUDr. Karol Kyslan, PhD /(;0' 16 492 841, PIC: 2 021 82 6 D~ 7 
' ''' DPH: S!<.2G 21 82"'Q~ '" 

IPZ Presov, a.s, I Zaborske 504, 08253 ,ICO:36492841, ,C DPH: SK2021826037 
Bankove spojenie : Ceskoslovenska obchodna banka a.s, trslo uttu:400816588717500 

Tel. a fax. t rslo: +421 (0)51 4520793 ,e-mail : info@ipzpresov.com, www.ipzpresov.com 



IPZ Presov a.s., Zaborske 504, 082 53 iPZg INDUSTRIAL PARK 
PREsov·zAeORSKE

Zapis c. 01/2014 -
Zo zasadnutia Dozornej rady IPZ Presov a.s, konaneho dna 25.04.2014 

Pritomnf: 

1. Mgr. Maria Cfzikova, predsednlcka DR IPZ Presov a.s., IPZ Presov a.s. 
082 53 zAB ORSKE 504 CD2. PhDr. Radovan Batfk, clen DR IPZ Presov a.s., ICO: ~ 6 4(12 84i. (lIe: 2~ 2 18 26 03 7 

3. Ing.arch. Viktor Tkaclk, clen DR IPZ Presov a.s. tc DPH: SK;:. n ;:182tif)~ 7 

4. Ing. Vladimfr Uram .clen DR IPZ Presov a.s., 
5. Ing. Daniel Tkac, projektovy rnanazer IPZ Presov a.s. 

Program: 

Materialy predklada projektovy rnanazer 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Schvalenie rocnej uctovne] uzavierky spolocnosti za rok 2013 a vyrocne] spravy 0 hospodarenl 

spolocnostl IPZ Presov, a.s. za rok 2013. 
3, Zaver -

Na zaklade rokovania prijala k [ednotlivyrn bodom programu Dozorna rada spolocnosti tieto 
uznesenia: . 

Uznesenia zo zasadnutia Dozornej rady spolocnostl IPZ Presov, a.s. 

konaneho dna 25.04.2014 

Uznesenie clslo 1/01/2014 kbodu rokovania t.2 

Dozorna rada spolocnostl IPZ Presov a.s. 

berie na vedomie 

predlozenu rocnu uctovnu uzavlerku spolocnostl IPZ Presov, a.s. za rok 2013, vyrocnu spravu 
o hospodarenl spolocnostl IPZ Presov, a.s. za rok 2013 ako aj uznesenie predstavenstva zo dna 
24.04 .2014. 

Na zaklade tychto skutocnostl Dozorna rada spolocnosti IPZ Presov a.s. 

schvatu]e 

rocnu uctovnu uzavlerku spolocnostl IPZ Presov, a.s. za rok 2013
 
vyrocnu spravu 0 hospodarenl spoiocnostl IPZ Presov, a.s. za rok 2013.
 

vyrovnanie straty vo vYske 9 552 €a preuctovanie na ucet neuhradena strata
 
mlnulvch rokov..
 

Hlasovanie : al za : 4 bl proti : o cl zdrtali sa : o 

V Presove dna 25.04.2014 Zaplsal : Ing. Daniel Tkac
 

Overil : Mgr. Maria Crzikova ~
 

IPZ Presov, a.s., Zaborske 504, 08253 ,ICO:36492841, IC DPH: 5K2021826037 
Bankove spojenie: Ceskoslovenska obcnodna banka a.s. erslo uetu:400816588717500 

Tel. a fax. clslo : +421 (0)51 4520793 ,e-mail: info@ipzpresov.com, www.ipzpresov.com 



IPZ Presov, a.s. , Zaborske 504, 082 53 iPZlCD INDUSTRIAL PARK 
PRESOV·ZAaORSKE 

Prezencna listina 

zo zasadnutia Dozornej rady IPZ Presov a.s, zo dna 25.04.2014 

/1 

Mgr. Maria Ciiikova, predsednlcka DR 

JUDr. Katarina Durcanska, clenka DR 

PhDr. Radovan Bacik, clen DR 

lng.arch. Viktor Tkaclk, clen DR 

Ing. Vladimir Uram 

jI 

Ostanl : 

Ing . Daniel Tkac 

/ r:--~ .. 
-e .c»:~.~ :---~~ 

j ~Z Presov a.s. 
.OB;! 53 zAS ORSKE 504 [I. 

ICO 36 492 841, 0ie 2 ~ 2 i 82 60:i~ 
Ie DPH: 81-:20218260" " 

IPZ Presov, a.s., Zaborske 504, 08253 ,ICO:36492841, IC DPH: SK2021826037 
Bankove spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka a.s. cislo uctu:400816588717500 

Tel. a fax. cislo: +421 (0)51 4520793 ,e-mail : info@ipzpresov.com, www.ipzpresov.com 



PREŠOV REAL, s. r. o., Slovenská 40, 080 01 Prešov 

Výročná správa za rok 2013 

Výrotná sp ní va spoločnosti PREŠOV REAL, s .r: o. 
za rok 201.! 



Prešov, apríl 2014 

Názov spoločnosti: 
Obchodný register: 
Oddiel: 
Vložka: 
Právna forma spoločnosti: 
Sídlo spoločnosti: 

PREŠOV REAL, s. r. o. 
Prešov 
Sro, 
2847/P 
Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Slovenská 40 
080 O l Prešov 

Základné imanie spoločnosti: 6 638,783775 EUR 
31722814 
2020521393 
SK20205213 93 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 
Spoločnosť je mesačným platcom DPH 

Účtovná hodnota 
majetku: k 1.1.2013 prírastky úbytky k 31.12.2013 
(v EUR netto) 

Vlastný majetok 252599 29267 34823 247043 
Prenajatý majetok 
Spravovaný majetok 
Spolu 252599 29267 34823 247043 

-Štatutárny orgán spoločnosti: konatelia: 

Dozorná rada spoločnosti: 

Mgr. Peter Bobka. Vihorlatská 17, Prešov 080 Ol 
Vznik funkcie: 14.02.2007 

Ing. Juraj Hudáč, Maybaumova 4, Prešov 080 Ol 
Vznik li.mkcic: 01.03.2011 

PhDr. Martin Lipka, PhD. Školská 23 7815 Prešov 080 06 
Vznik funkcie: 16.()9.20 ll 

Ing. Stanislav Kahanec, Jurkovičova 12, Prešov 080 O l 
Vznik funkcie: 25.02.2013 

!ng. Igor Andrejčák Pod Hborom 2781/14 Prešov 080 Ol 
Vznik funkcie: 0-1.10.2012 

l-)'·ro{ncí .''fJnÍl't'f -"'l'oioL'nosti Pl(E~Oľ RE.·-lL, s~ .ro 

/U rok 21JJJ 



--

Predmet činnosti podnikania: 
- činnosť realitnej kancelárie 

- sprostredkovanie obchodu a služieb 

-obchodná činnosť so strojmi, technickým zariadením, stavebninami 
a stavebným materiálom 

- požičiavanie strojov a zariadení 

-prenájom bytových a nebytových priestorov (pokiaľ sa popri prenájme 
poskytujú aj iné, než základné služby spojené s prenájmom) 

-kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 
v rozsahu voľných živností 

-kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti 
(vel'koobchod) v rozsahu voľných živností 

-zabezpečovanie služieb spojených s prevádzkou objektov, zariadení a budov 

- správa bytového fondu 

-obstarávanie služieb pre údržbu bytového fondu 

- prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch (garáže alebo odstavné plochy 
slúžia na umiestnenie najmenej 5 vozidiel patriacich iným osobám než 
maj ite!' ovi alebo nájomcovi nehnutel'ností) 

- letná a zimná údržba ciest 

- upratovacie práce 

- podnikatel'ské poradenstvo 

- reklamná a propagačná činnosť 

tyru(I)(Í spuil·a spo/or..~nostl PRES~O\' RFAL, s .ro 
:w .rok 201:? 

3 



Všeobecné informácie o spoločnosti 

Spoločnosť PREŠOV REAL, s. r. o. získala právnu subjektivitu dňa 01.03.1996 zápisom do 
Obchodného registra Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo 2847/P. 

Pri vzniku spoločnosti Mesto Prešov delimitáciou previedlo do správy spoločnosti 404 
nebytových priestorov, vrátane objektu Centra sociálnych služieb v lokalite Pod Táborom -
Azylový dom, ktorý bol pre nevyhovujúci technický stav asanovaný. 

Spoločnosť od O l. O 1.2005 podnikala na základe Zmluvy o výkone správy, v ktorej časť 
kompetencií, ktoré do toho času vykonávala vo vlastnom mene a na vlastný účet, prešli podl'a 
ustanovení tejto zmluvy na účet Mesta Prešov - správa nebytových priestorov, a tým 
spoločnosť začala viesť dva samostatné okruhy účtovníctva (účtovníctvo spoločnosti 

PREŠOV REAL, s. r. o.- podvojné účtovníctvo pre podnikatel'ov a účtovníctvo mesta Prešov 
-správy nebytových priestorov- podvojné účtovníctvo pre obce). 

Pod!' a § 6 ods. (l) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon Slovenskej 
národnej rady č. 1381!991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov " obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo 
prostredníctvom správcu majetku obce, ktorým je jej rozpočtová organizácia alebo 
príspevková organizácia zriadená podl'a osobitného predpisu." V súlade s týmto zákonom 
Mesto Prešov uzavrelo dňa O 1.08.20 l O so spoločnosťou PREŠOV REAL, s. r .o. mandátnu 
zmluvu, ktorej účelom bolo vymedzenie práv a povi1mostí oboch zmluvných strán pri 
vykonávaní predmetu zmluvy (mandatárom zabezpečenie a sprostredkovanie prevádzky, 
údržby a opráv nebytových priestorov vo vlastníctve mandanta, ako aj uskutočnenie právnych 
úkonov a inej činností uvedenýcch v zmluve). 

Naša spoločnosť v roku 2013 spravovala 72 objektov + všetky pozdÍžne parkovacie miesta 
na miestnych komunikáciách, parkovacie miesta na vyhradených parkoviskách vo vlastníctve 
mesta+ spevnené plochy na Baštovej ulici. Mali sme uzatvorených cca 350 nájomných zmlúv 
a cca 330 zmlúv na dodávku energií a služieb. Obsaditel'nosť v nebytov)•ch priestoroch bola 
98,12%. V roku 2013 nám boli do správy zverené ďalšie objekty, a to: 

dodatkom č. l 7 k Mandátnej zmluve zo dúa O 1.08.20 l O budova hotel Senátor, Hlavná 
67 s pril'ahlj•mi pozemkami 
dodatkom č.l8 k Mandátnej zmluve zo dfía 01.08.201 O všetky pozdÍžne parkovacie 
miesta na miestnych komunikáciách a parkovacie miesta na vyhradených 
parko,·iskách \'O dastnictve Mesta Prešov 
dodatkom č.l9 k lv!anclátnej zmluve zo diía O l .08.20 l O priľahlé pozemky a byty vo 
vlastníctve Mesta PreŠO\' 
dodatkom č.20 k l'vlandátnej zmluve zo diía O 1.08.20 l O 1\lúzeum vín, Hlavná 73 l. a ll. 
podzemné podlažie 
dodatkom č.:! l k 1\landátnej zmluve zo cliía O 1.08.20 l O Predaj !la a rcštaurúcia Veža, s. 
č. ,i~-!6. illetod01a 19 
clodatkum 2.:!2 k .~lnncLítncj ~mJu,·c zo cJ(la 01.08.:!010 Zimní· štadión. s. č. -!190 s 
tcl'llnid.:< m Ltriadcním 

l '::1 },~ncí sprcít·o SfJO!o{no_..,fi P!ťLS"()l.' Nt: -U,,'; .ru. 
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Za účelom uvedenia do stavu schopného uztvania areálu prírodného kúpaliska Delňa 
spoločnosť zrealizovala nevyhnutné stavebné práce podľa súhlasu vlastníka mesta Prešov. 
Odpredané boli objekty na ul. Tomášiková- kotolňa, kruhová rampa na ul. Levočská, objekt 
na ul. Pri Hati, na ul.l7 .novembra l OO a NS Dubník. Odpredaj niektorých NP, hlavne NS 
Dubník malo vplyv na pokles tržieb spoločnosti, nakoľko tržby z uvedeného objektu činili 
ročne cca 50.000 €. Taktiež prijatím VZN, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Prešov boli obmedzené kompetencie spoločnosti pri 
prideľovaní NP, čo sa bezprostredne odzrkadlilo na poklese tržieb. Proces prideľovania je 
zdÍhavý, najmä pri priestoroch s väčšou podlahovou plochou. Obsaditel'nosť nebytových 
priestorov ovplyvňuje aj technický stav nehnutel'nosti. NP v správe našej spoločnosti st 
v súčasnej dobe vyžadujú investície z dôvodu fyzického ale aj morálneho opotrebovania. 

Okrem čo najefektívnejšieho využitia nebytového fondu spoločnosť dbá predovšetkým na 
včasné a dôsledné zabezpečenie opráv a údržby nebytových priestorov, aby sa predchádzalo 
znehodnocovaniu spravovaného majetku pod!' a pokynov vlastníka a na základe ním 
schválených plánov a tiež na poskytovanie kvalitných služieb súvisiacich s užívaním 
nebytových priestorov (dodávka energií a médií, odborné prehliadky, deratizácia, upratovacie 
služby a pod.), pri čo najefektívnejšom využití finančných zdrojov. Spoločnosť za týmto 
účelom následne dbá o účelné využitie získaných finančných prostriedkov, čo dokumentuje aj 
skutočnosť, že aj napriek zvýšeným nárokom a nákladom v ekonomickej oblasti sa stav 
pracovníkov oproti stavu pri vzniku spoločnosti navýšil iba o dvoch zamestnancov (priemerný 
stav zamestnancov k 31.12.2004 boll4 a k 31.12.2013 je 16). Odmena za správu sa odo dňa 
O 1.08.20 l O znížila z predošlých 3 8 % výnosov z nájomného na súčasných 35 % výnosov. 

V roku 2013 spoločnosť Prešov Real, s. r. o. riešila 14 poistných udalostí. Udalosti boli 
širšieho charakteru - vandalizmus,násilné vniknutie do NP, vytopenie NP. V ôsmich prípadoch 
došlo k poistnému plneniu zo strany Prvej Komunálnej poisťovne,a. s. Ostatné udalosti sú 
v štádiu šetrenia orgánmi činnými v trestnom konaní a poisťovne. 

Rozsah poistných udalostí: 
• vylomenie zámkov vstupných dverí v NP Opál, následné vniknutie do NP 

havária na ústrednom kúrení v NP Opál a následné zatečenie priestorov 
• násilné vniknutie do NP Družba, opakovane 
• krádež kovových častí a komponentov z NP Delŕía a Cyklistického areálu 

opakované rozbitie sklenen)'ch výplni v NP predstaničného podchodu 

Spoločnost' spolupracuje s KP na základe zmluvy ,ktorá bola uzatvorená medzi Mestom 
Prešov, poisťovľlou a následne spoločnosťou Prešov Real,s. r. o .. 

l)~ro(ná SJlráva SfWioc~nosti PRE~Ol' !1FAL, s.r.o. 

/drokl0J3 
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Ekonomická oblasť 

V ekonomickej oblasti celkové výnosy v r. 2013 vzrástli oproti roku 2012 o cca 1,09 %, 
náklady bez dane z príjmov vzrástli oproti roku 2012 o cca 9,01 %. Hospodársky výsledok 
pred zdanením poklesol v absolútnej hodnote o 31103,20 €. 

Náklady 

Výrobná spotreba poklesla oproti roku 2012 o cca 12,34 %, z toho položka spotreby 
materiálu, energie a ostatných neskladovatel'ných dodávok poklesla o cca 5,10% a položka 
služieb o cca 15,21 %. Poklesom týchto nákladových položiek vzrástol ukazovatel' pridanej 
hodnoty o cca 7, 70 %. Tento ukazovatel' je rozdielovým ukazovatel'om, ktorý vychádza 
z rozdielu položiek tržieb a výrobných nákladov. 

Položka celkových osobných nákladov vzrástla oproti roku 2012 o cca 9,57 %, kde mzdové 
náklady vzrástli oproti roku 2012 o l O, 72 %, odmeny členom orgánov spoločnosti vzrástli o 
7,53 %, náklady na sociálne poistenie vzrástli o 7,84% a sociálne náklady vzrástli o 9,79 %. 
Nárast týchto ukazovateľov bol zapríčinený už spomínaným nárastom počtu zamestnancov o 
dvoch a taktiež doplnením dozornej rady o jedného člena. 

Zaplatené dane a poplatky v roku 2013 poklesli oproti roku 2012 o cca 27,52%. 

V položke odpisov dlhodobého majetku došlo k poklesu o cca 50,87 %, nakol'ko spoločnosť 
nenakúpila žiadny dlhodobý majetok. 

Oblasť tvorby a zúčtovania opravných položiek zaznamenala zápornú hodnotu, a to 
z dôvodu zúčtovania položiek, ktoré prestali predstavovať riziko nezaplatenia a taktiež 
k presunu časti položiek do- iných pásiem splatnosti v zmysle platného zákona o dani 
z príjmo1·. Majetková hodnota opravných položiek tak poklesla o cca ll 0,42 %. 

Ostatné náklady na hospodársku činnosť vzrástli oproti roku 2012 o cca 54,02 % vplyvom 
daiíových odpisov pohl'adávok, tvorbou a zúčtovaním opravných položiek a taktiež 
zúčtovaním preplatkov z nákupu energii vyúčtovania za rok 2012. 

Náklady v oblasti finančnej činnosti (v)•nosové úroky, nákladové Ctroky a ostatné finančné 
m\klady) nedosiahli v)•raznejší rozdiel v porovnaní s rokom 2012. 

1-llavn_)•m a nosn)•m predmetom činnosti spoločnosti je zabezpečovanie a sprostredkovanie 
pt-c,·{rdzky, Ctdržby a oprá1· nchvtových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov ako ai 
uskutočnenie právnych úkonov a inej činnosti uveden)·ch v zmluve. Zo zmlm·y spoločnosti nr 
1 íl on t)·chto činno,;tí prin<ileži zmlu1·nc clohoclnLttú odmena. ktorú prcdstm uje jedin\· zdro1 
prijn1m·. l tejto odmen1· spoločnosť ulmidza s1·oje bežné režijné náklady. Spoločnosť pri 
1 \konc činnosti pra1 i ck lne dosahuje kladné hospoclúrske '\slcclkl. 

h .1-ur~nlÍ >"fJrút·u _c,po/o(~nosti PRES'rJ!: RE: lL, s .ro 
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V položke výnosov za služby v zmysle mandátnej zmluvy v porovnaní s rokom 2012 tento 
ukazovateľ poklesol v absolútnej hodnote o 30383,04 €,čo je pokles o cca 8,03 %. Kladný 
rozdiel prezentovaný výkazom ziskov a strát je hlavne výsledkom zúčtovania opravných 
faktúr spoločnosti Spravbytkomfort, a.s. Prešov za dodávky tepla za obdobie rokov 2009 
-2012 ako položky príjmov budúcich období v sume 42469,90 bez DPH. 

Ďalšími výnosovými položkami sú ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, ktoré v roku 
2013 vykazujú pokles oproti roku 2012 a predstavujú v absolútnej čiastke sumu 9651,89 €. 
Zníženie predstavujú zúčtované nevyfakturované služby z roka 2012. 

Pohľadávky 

Vývoj pohľadávok z obchodného styku (bez vplyvu opravných položiek) zaznamenal 
pokles - brutto hodnota pohľadávok poklesla oproti roku 2012 o cca 26,90 %. S poklesom 
týchto pohľadávok zároveň poklesol stav opravných položiek k pohľadávkam, tvorbou 
ktorých spoločnosť zreáh'íuje skutočný stav a rizikovosť jednotlivých pohľadávok. Pokles 
stavu opravných položiek k 31.12.2013 predstavoval ukazovateľ 22,68 % oproti stavu k 
3!.12.20 !2. 

Položka ostatn)•ch pohľadávok oproti roku 2012 nevykázala zostatok. Oblasť iných 
pohľadávok vykázala pokles oproti roku 2012 o cca 2,56 %, kde došlo k celkovému poklesu 
nákupov pri všetkých významných položkách. Poklesy nákupov týchto komodít súviseli so 
snížením počtu spravovaných objektov 

Právny stav: Pohl'adávky z obchodného styku 

Poh!'adávky za Prešov REAL, s. r .o. k 31.12.2012 
Pohl'adávky za Prešov REAL, s .r.o. k 31.12.2013 

193 743,22 € 
190 887,75 € 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že pohl'adávky v porovnaní s rokom 2012 nám 
v roku2013 poklesli v absolútnej hodnote o 2 855,47 €, t.j. pokles o 1,49 %. Celkový 
stav pohl'adávok je ovplyvnený starými pohl'adávkami, ktoré od roku 1996 v spoločnosti 
evidujeme. 

Pohl'adávky po lehote splatnosti viac ako l 080 dní 
Pohľadávky po splatnosti 721 - l 080 dní 
Pohl'adávky po splatnosti 361 - 720 dní 
Pohľadávky po splatnosti l - 360 dní 
Pohľadávky do splatnosti 

34 768,23 € 
5 499,32 € 

ll 821 '78 € 
101 242,18 € 
3 7 556,24 € 

Poznamenávame, že všetky pohľadávky sú riešené, či telefonickou urgenciou, písomn)•mi 
,·)zvami a,. konečnom dôsledku' ymáhané súdne. Všetky súdne vymáhané pohl'adávky nám 
boli doposiaľ priznané a následne riešené exekučne. Doposiaľ nedošlo k premlčaniu žiadnej 
pohľad{" ky. 

l~I'To(nd spnil'o Sf.lO!OL"nos[J f!UC~'"()jl NEA!", s _ro. 
?rl r(.1k !t 1! .i 
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Záväzky 
V oblasti záväzkov celkové záväzky poklesli oproti roku 2012 o cca 6,99 %. Záväzky 

z obchodného styku poklesli oproti roku 2012 o cca 28,02 %. Spoločnosť vytvorila oproti 
roku 2012 rezervy na rok 2013 vyššie o cca 4,99 %, ostatné záväzky predstavovali pokles 
oproti roku 2012 o cca 5,83 %. 

Položky zúčtovania so zamestnancami a inštitúciami zdravotného a sociálneho poistenia 
vzrástli oproti roku 2012 o cca 11,99 %, kde položka záväzkov voči zamestnancom 
predstavovala nárast o cca 7,38 % (súvisí s navýšením počtu zamestnancov a príchod l člena 
dozomej rady) a položka záväzkov voči inštitúciám zdravotného a sociálneho poistenia 
vzrástla o cca 17,89 %. 

Na dani z príjmov spoločnosť zaplatila v roku 2013 na preddavkoch 9 640,40 EUR, čo je 
v porovnaní s rokom 2012 menej o 375,07 EUR. Jednotlivé preddavky sa odvíjajú od 
poslednej známej daňovej povinnosti za roky 2011 a 2012. Pri dani z pridanej hodnoty ku 
koncu roka 2013 spoločnosť evidttie nadmerný odpočet vo výške 7 S 59, ll EUR. 

Hodnota účtov ostatných záväzkov poklesla oproti roku 2012 o cca S ,83 %. 
Najvýznamnejšou zložkou týchto záväzkov sú prijaté preddavky nájomcov za dodané energie 
a služby. Záväzky budú predmetom vyúčtovania a priamo súvisia s účtom iných pohľadávok. 

Vlastné imanie 
V položkách vlastného imania pohyby zaznamenali účet zákonného rezervného fondu, 

ktor)' bol navýšený o povinných S %prídelu disponibilného zisku po zdanení v sume 
l 573,68 EUR, odmeny konateľov v sume 4 000 EUR a účet nerozdeleného zisku minulých 
rokov na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti v sume 2S 899,84 EUR. 
Výška prostriedkov vedených na účte sociálneho fondu poklesla oproti roku 2012 v 
absolútnej sume o l 556, EUR. 

Predpoklad budúceho vývoja spoločnosti 

Spoločnosť predložila zriaďovatel'ovi návrh plánu opráv na rok 2014, plán investícií na rok 
2014 a plán v)'voja ekonomick)cch ukazovatel'ov na rok 2014, v ktorom predpokladá mierny 
rast výnoso\' z odpredaja služieb a porovnatcl'nú úroveií nákladov pri valorizácii stavu 
režijných nákladov. Od 1.1.2014 spoločnosti v zmysle dodatku č. 19 k Mandátnej zmluve zo 
dľía O 1.08.20 l O pribudli do správy priľahlé pozemky a byty vo vlastníctve Mesta Prešov, čo 
do značnej miery ovplyvní v)'voj predovšetkým materiálových a osobných nákladov. 
Spoločnosť po vykonaní podrobných anaJ~·z a po schválení orgánmi Mesta rozhodla účtovať 
bytovú agendu ako súčasť doterajšieho druhého účtovného okruhu. V tejto súvislosti 
spoločnosť prijme do pracm·ného pomeru 5 ncwých zamestnancov mesta Prešov pre 
spracovanie účtomcj. správnej a prá\llej agendy. 

V roku 2012 spoločnosť dohodla formu paušálnych preddavkových platieb s hlavným 
dodúvateľom tepelnej energie spoločnosťou SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Zavedenie tohto 
modelu prinieslo očakávan)· efekt pri \Časn\·ch úhracliich preddavkov za tepelnú energiu 
počas roka :!01.). V\·ška ročn\·ch prcddavkov)ch platieb sa oproti roku 2012 na1·)·šila v 
absolútnej čiastke o n CJCJO Elďll. ti-l '!~) pri Zl\šení počtu objektO\'. V)cška plánrl\~111\ch 

predd:l\·ko1 pre rok 2014 je [Xli1Í7enú oprr'li roku ~O l J o 90 480 EUR ( 18 %) pri zv)•šcni 
počtu ub1ektm 

s 



Mestské zastupiteľstvo na svojom XLVI. zasadnutí prijalo dňa 20.02.2014 uznesenie k 
návrhu rozpočtových opatrení č. 496/2014, v ktorom schvaľuje pre spoločnosť Prešov REAL 
-mestský okruh výdavky vo výške l OO 000 EUR na rekonštrukciu NS Opál a 20 000 EUR na 
rekonštrukciu Zdravotného strediska Šváby. Zároveň uznesením č. 496/2014 schválilo bežný 
transfer pre spoločnosť Prešov REAL, s. r. o. Vo výške 60 000 EUR na výkon správy 
mestských bytov. 

Naďalej hlavným ciel' om spoločnosti je služba pri nákupe energií a služieb potrebných pre 
prenajaté nebytové a bytové priestory pri zachovaní maximálnej efektívnosti a hospodárnosti 
a služby vykonávané v mene vlastníka pri prenajímaní priestorov. Spoločnosť naďalej 

podniká v zmysle platnej mandátnej zmluvy a podľa dohôd o platbách uzavretých 
s jednotlivými nájomcami. Snahou spoločnosti v budúcnosti je udržanie súčasného stavu 
počtu nájomcov a efektívne obsadzovanie voľných nebytových priestorov, znižovanie stavu 
pohľadávok a záväzkov, spolupráca s vlastníkom pri realizácii prípadných investícií 
a efektívne a hospodárne vynakladanie prostriedkov na nevyhnutné opravy a údržbu 
zverených priestorov. 

V roku 2013 opätovne došlo na základe rozhodnutia vlastníka k odpredaju časti nebytových 
priestorov, čo malo negatívny dopad na výsledky hospodárenia tak v okruhu mesta, ako aj v 
s.r.o. a preto spoločnosť v roku 2014 predpokladá poníženie tržieb, a to aj z dôvodu ukončenia 
väčšieho počtu nájomných zmlúv z dôvodu lepších priestorových resp. finančných ponúk 
inými prenajímateľmi. Preto snahou spoločnosti bude ponúkať voľné nebytové priestory, a to 
aj formou vysielania rádiových reklám, čo sa už aj realizovalo v roku 2012. 

Návrh na rozdelenie zisku 

Spoločnosť podľa rozhodnutia konateľov spoločnosti a na základe odporúčania dozornej 
rady spoločnosti navrhuje rozdelenie vykázaného disponibilného zisku za rok 2013 vo výške 
S 114,83 EUR nasledovne: 

l. prídel do rezervného fondu vo výške 5 % 
2. odmeny konateľom 
3. nerozdelený zisk minulých rokov 

Záver 

255,74 € 
4 000,00 € 

859,09 € 

Základným cieľom spoločnosti je naďalej zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb 
nájomcom bytových a nebytových priestorov, dbať na účelné využitie dodávanej energie, 
tepla, vody a iných médií nájomcom a realizovať opravy a údržbu spravovaných priestorov, 
aby sa zvyšovala ich trhová hodnota pre vlastníka. Z dôvodu zachovania možnosti ďalšieho 
využitia a prenájmu priestorov je nutné do týchto investovať finančné prostriedky na ich 
udržanie v uživaniaschopnom stave. Spoločnosť je pripravená realizovať okrem v súčasnosti 
dodávaných služieb aj investičné akcie v spolupráci a podľa rozhodnutia vlastníka, k čomu 
každoročne predkladá plán opráv a investícií vlastníkovi na schválenie. Do budúceho obdobia 

Výročná správa spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. 
za rok 2013 
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si spoločnost' vytýčila ako hlavný cieľ udržať úroveň a výšku obsadenosti priestorov a 
skvalitňovanie úrovne poskytovaných služieb. 

V Prešove 14.04.2014 

Vypracoval: 
JUDr. Kohútová 
Mgr. Nadzonová 
Kivader 
Ing. Lipka 

Mgr. Bobka Peter -

1"1·-n·~··nli SJmÍ\'tl SflditJl·::oJ..:u i'/?f';(}\. U/:".-1/,, \ r n 
·:ol l"" .:ti/ : 
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Prílohy k výročnej správe spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. za rok 2013 
Súvaha 

STRANAAKTiV Bežné účtovné obdobie 

A. 
A.!. 

A .ll. 

A.ll.2. 
l 

6. 

B. 
B.L 
B.L l 
B.lll. 

8.1111 

7. 

8. 
B.IV. 
B.IV.I 

2 
c. 
Cl 

3 

SPOLU ~IAJETOK 
Ncobežn)• majetok 
Dlhodobý nehmotný 

majetok súčet 
Dlhodobý hmotný 
majetok súčet 
Stavby 
Samostatné hnuteľné 
veci a súbory hnuteľných 
vecí 
Ostatný· dlhodob}' 
hmotný majetok 
Obcžn)• majetok 
Zásoby súčet 
Materiá! 
Krátkodobé 
pohľadá vk}' súčet 
Pohľadávky 

z obchodného styku 
Dm'íové pohl'adävky 
a dotácie 
Iné pohl'adávky 
Finančné účty 

Peniaze 
Účrv v bankách 
Čas.ové rozlíšenie 
Ná!.: lady budúcich 
obdobi 
Príjmy budl1cich obdobi 

STR·\ l\' A PASÍV 

SPOLU VLASTNÉ 
li\IANIE A Z .Á. VäZKY 

'· A.l. 
\"lastné i ma uic 

Záklatlué iuwnie 
Zťlkladné im<llllť 

Kapit:\lon? fund) 

Brutto 
1094481 

56736 

56736 
3240 

23272 

30224 
994756 

55 
55 

955240 

194681 

10703 
749856 
39461 
7210 

32251 
42989 

519 
42470 

:\.!.1 
A. ll. 
A.!l.2 Ostatné kapitú!Mé fond; 

Ll!-;onn~· n:zen ni· ľond 
(Nedditeľn;"· tónd) 7. kapitälov~\:h 

vkladov 
A. Ili. Fondy zo zisl.:u 
A.!! l .l. Zákonný rezervn~· IOnd 
A. IV. V)·sledok hospod:írenia 

minu[~·l'h rokov 
:\.IV l Nerozdekn) z.i~k 

A. V. \')·slt•dol.: hoS]HHlún·nia 
za tÍČIO\ nľ oiH!ohí 
po zdanťni 

B. Z<h·itzk~ 

B.l. Hczervy 5ÚČd 
13.1.2. l{ezr.::n·y ókonn~ kr<1t!-;l1dohe 

Ostatne dlhodobe ra en) 
JU!. Dl!1odoiH' t<ÍI"iizk~ 

9 Z:n·aA;- 10 ~\,Cifilnclw ľundu 

B.IIL l..:dtkodohé ZlÍ\iizk.\ 
[ 7.."t><~A:· 1 tlhLihldllť[l\l ~t\ku 

7 l.."tl"dth.:· lt'(l /,111\<:Slllilll((llli 

s /"""'' w '"' !''""'""' 
') [),Úh'l.; /:llil/.kl adtli:ICIC 

lu Cht:~t11(· t.ll;uk' 

( aso1 ť roz!í;l'llit' 
\'\,!:11 k\ bucillc'l~·h ••hd kr:llk,•dcl[lľ 

Korekcia 
88338 
47701 

47701 
1863 

23269 

22569 
40637 

40637 

40637 

Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Netto 
1006143 

9035 

9035 
1377 

3 

7655 
954119 

55 
55 

914603 

154044 

10703 
749856 
39461 

7210 
32251 
42989 

5 [ 9 
42470 

1006143 
24H20 

(i(í39 
6639 

5Hí45 
:'1313 

332 
17003 
17003 

162018 

162018 

5115 
753004 
40:'45 
30982 
9:\63 
176 

176 
712283 
l)?)~]J 

[ 7(,) l 
[ 3.~-11 
7-11.1 

tO'"' ]IJ 
[ll~ l •) 

1057639 
13415 

13415 
1541 

41 

11833 
1043530 

58 
58 

972172 

192930 

10184 
788264 
52094 

716 
51378 

694 

694 

1057639 
241305 

6639. 
6639 

5Hi45 
5 13 13 

332 
15429 
15429 

136118 

13611 R 

31474 
805ól5 

38513 
289ó(J 
9563 
1731 
1732 

7(!5360 

163-19 
11365 
3~05 

6U~70U 

]071() 
]()7 [ c) 

t_\~mťnô spr·ái'O spo/o(~nosli Pra:·_~() \l REAL, sr. n. 
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A.II 
11.1 
B. 

l. 
2. 

+ 
c. 

l. 
2. 
3 
4. 

D. 
E. 
111. 
G. 
rv. 
H. 
(.• 

x. 
ľ. 

R.• 
R.** 
s. 

l. .. 
XIV. 

().*** 

V.*** 

Výkaz ziskov a strát 

Výroba 442312 424356 
Tržby z predaja vl. výrobkov a služieb 442312 424356 
Výrobná spotreba 80314 90226 
Spotreba materiálu, energie a ost. neskl. dodávok 22772 23933 
Služby 57542 66293 
Pridaná hodnota 361998 334130 

Osobné náklady 343318 310455 
Mzdové náklady 201987 180324 
Odmeny členom orgánov spoločnosti 38719 35803 
Náklady na sociálne poistenie 90403 83314 
Sociálne náklady 12209 11014 
Dane a poplatky 1984 2530 
Odpisy a opravné pol. k OHM a DNM 4378 6605 
Tržby z predaja Dl\J a materiálu o 881 
Tvorba a zúčt. OP k pohl'adávkam . 9219 . 19399 
Ostatné výnosy z hosp. činnosti 5422 15073 
Ost. náklady na hospodársku činnost' 17141 7881 
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9818 411131 
Výnosové írroky IO 28 
Ostatné náklady na linančnú činnosť 1320 !368 
V)•sledok hospodár·enia z finančnej činnosti .JJIO -1340 
V)·slcdok hospodárenia z bežnej činnosti p1·ed zdanením 8508 39791 
Daií z príjmov z bežnej činnosti 3575 8317 
-splatná 3575 8317 
Výsledok hospodärenia z bežnej činnosti po zdanení 4933 31474 
Mimoriadne v}nosy 182 
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 
pr_ed zdanením 182 
V)1sledok hospodärenia z mimoriadnej činnosti 
po zdanení !82 
V)•s/edok hospodárenia za ličtovné obdobie pred zdanením 8690 39791 
V)'sledol< hospodárenia za ličtovné obdobie po zdanení 5115 3147-1 

\'j~n;(ncí -'-'PUÍ\'ti S(lO/o/nu.,ii 1 1 /ťF,~O\ · Ni:"At, _,- r n 
xu r,Jk .!0/_-__ , 
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N'kl d l v f a a IY spo ocnos 1 

.l;'(lltyb. Stav k31.}2;;iO}l Stav k3l..l;i;201-2 
Spotreb.mat., DHM energia 20029 23933 
Služby, opravy NP 49667 66293 
Osobné náklady 297717 310455 

z toho mzdové náklady 207177 180324 
Dane a poplatky 1891 2530 
Odpisy k k DHM 6473 6605 
Opravné položky k pohľadávkam 6521 -19399 
Ostatné náklady na hosp.čin. 12828 7881 
Finančné náklady 1373 1368 
Spolu 396499 399666 

Hospodársky ry's_Iedok SJ>Oločnosti ..g!'~d zdanením ____________ _ 

·• 
.. ··· 

Vý$leôok hospodárenia 

31.12.2011 3l.l2.20T2 

396499 399666 

420604 439457 

24105 39791 

Výročná správa spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. 
zarok2013 

Stll.v k 3Ll2.2!1J3 · 
22772 
57542 

343318 
201987 

1984 
4378 

-9219 
17141 

1320 
439236 

439236 

447926 

8690 
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p hl' ď k ... k o a av {y a zavaz {y 

Pohľadávky (z obchodného st) 
celkom 
po lehote splatnosti 

Záväzky 
celkom 

po lehote splatnosti 

Stav na bežnom účte 

l' ~fa1Í1k 31;U.!lít!t lsfa:v k':3t:t~.20:tti ·•·· 

204188 
200914 

393569 
88995 

l 13332 

Výrot~ná správo spoločnosti PRE.~OV REAL, s .ro. 
za rok 2013 

193743 
183140 

765360 
68686 

51378 

,_--
ij'~f~ý\'Jt,'8~~1~.:!0~8' •..•. ·. 

190887 
153331 

712283 
33880 

32251 

,_. 



AUDIT- CONSULTING, s.r.o. Vranov n/T 

SPRÁ VA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 
spoločníkovi PREŠOV REAL, s.r.o. 

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. ktorá obsahuje 
súvahu k 31.12.2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré 
obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku 

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý 
a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov 
(ďalej len" zákona o účtovníctve"), a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné 
pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu 
alebo ahyby. 

Zodpovednosť audítora 

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme 
vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme 
dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že 
účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. 

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch 
vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík 
významnej nesprávnosti v účtovnej závieŕke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní 
tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky 
účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy, 
vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol 
účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných 
metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj vyhodnotenie 
celkovej prezentácie Účtovnej závierky. 

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre 
náš názor. 

Názor 

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý 
a verný obraz finančnej situácie spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. k 31. decembru 2013 a výsledku 
jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. 

Vo Vranove n. T., 12. 5. 2014 

AUDIT-CONSULTING, s.r.o. 
Duklianskych hrdinov 24 73/7 A 
Obchodný register, vložka č. 1121/P 
Licencia SKAU č. 52 
093 O l Vranov nad Topl'ou 

!. 





ll Dozorná rada spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. 

Uznesenie 01/2014 

zo dňa 15.5.2014 

k .. Vyhodnoteniu plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov spoločnosti 
PRESOV REAL. s.r.o. za rok 2013" 

1. Dozorná rada spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. 

ber~e na vedomie 

účtovnú závierku spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. za rok 2013 

2. Dozorná rada spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. 

berie na vedomie 

výročnú správu spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. za rok 2013 

3. Dozorná rada spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. 

berie na vedomie 

správu nezávislého audítora o overení finančnej situácie spoločnosti a výsledku jej 
hospodárenia za rok 2013 

4. Dozorná rada spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. 

navrhuje 

použiť disponibilný zisk za rok 2013 vo výške 5114,83 € nasledovne: 

doplnenie rezervného fondu vo výške 5% 
odmeny konateľom 
prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 

255,74 € 
4000,00 € 
859,09 € 



• 

/ 

5. Dozorná rada spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. 

o d p o r ú č a s ch v á l i ť 

Valnému zhromaždeniu ročnú účtovnú závierku a výročnú správu spoločnosti 

PREŠOV REAL, s.r.o. za rok 2013 

PhDr. Martin Lipka, PhD., predseda DR 4 K 
q~ .. :.:~;/ ... 0.:~~1 . .' ... .) 

CL-"<-< ............. ·············'----

Ing. Igor Andrejčák, člen DR 

Ing. Stanislav Kahanec, člen DR 

• 



saZUPC,s.r.o., VYroCna sprava za rok 2013 str. I 

Sprava a zirnnaudrzba presovskych ciest, s.r.o. 

Pionierska 24 , 080 05 Presov 

vYROCNA spRAVA 

ZAROK 2013 
__------:---- 1 

. l l .Identifikacia spolocnosti 

Nazov spolocnosti : 

Pravna forma: 

Zakladne imanie : 

ICO: 

IC DPH: 

SaZUPC,s.r.o. 

spolocnost' s rucenim obmedzenyrn 

18590,000 € 

31 719473 

SK2020523890 

Uctovna hodnota majetku : 

* Vlastny majetok spolocnosti ( v € ) : 

PS k 1.1.2013 414329,15 € 

Prirastky 

Ubytky 

KS k 31. 12.2013 414329,15 € 

Z toho dlhodoby hrnotny a nehrnotny majetok (v € ) 

Obstaravacie ceny 

PS k 1.1.20 J3 414329,15 

Prirastky 

Ubytky 

KS k 31 .12.2013 414329,15 

Opravky 

331 571 ,30 

31 182,88 

362754,18 

Zostatkove ceny 

82 757,85 

31 182,88 

51 574 ,97 



saZuPc, s.r.o., Vyro~mi sprava zarok 2013 str. 2 

* Od rnesta Presov rna spolocnost' prenajaty rnajetok, ktoreho uctovna hodnota k 31. I2.20 13 je
 

oE.
 

* Spolocnost' spravuje mestsky rnajetok v celkovej hodnote 50 726 642,18 E. Jedna sa 0 cestny
 

fond . 

Statutamy organ spolocnosti : Spolocnost' rna dvoch konatel'ov v zrnysle Zakladatel'skej Iistiny. 

Konatel'mi spolocnosti su: za rnesto Presov - Ing. Peter Srnutny, 

za fy. lV.S. ,s.r.o., Presov - Anton Rokosny
 

Dozorna rada : V zmysle Zakladatel'skej listiny rna spolocnost' troch elenov dozomej rady:
 

lng. Buday Andrej
 

p. Vojt Rudolf 

p. Veterani Pavol
 

Predmet cinnosti podnikania :
 

- zimna udrzba presovskych ciest
 

- kupa tovaru na ucely jeho predaja konecnemu spotrebitel'ovi (maloobchod,vel'koobchod)
 

- cistiace a upratovacie sluzby
 

- prenajom hnutel'nych veci
 

Vyrocna sprava je vyhotovena za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013.
 

I 2.Vseobecne infonnacie 0 einnosti 

Mesto Presov zabezpecuje zimnu udrzhu miestnych komunikacii, ktorych celkova dlzka je J78 

km, prostrednictvorn firmy sszurc, S.r.o., ( so 70% ucast'ou mesta). 

Samotna zimna udrzba je zabezpecovana v zmysJe uzatvorenej zmluvy.predmetom ktorej aj
 

v roku 2013 bolo zabezpecenie tychto cinnostl :
 

1. Prtpravne prace : 

- vypracovanie operacneho planu
 

- prfprava komunikacie pred zimnou udrzbou (materialne zabezpecenie,
 

vytvorenie skladok posypovych materialov a pod. )
 

- prfprava a udrzba strojov a dopravnej techniky
 

- skolenie pracovnikov zabezpecujucich zimnu udrzbu
 

2. Vlastna udrzba : 

- posypy komunikacii - inertnyrn rnaterialorn 

- chemickym rnaterialorn
 
- pluhovanie komunikacii
 
- dispecersko - spravodajska sluzba
 



I saZUPC,s.r.o., VYro~na sprava za rok 2013 str.3 

Tieto cinnosti sa vykonavaju v zmysle schvaleneho operacneho planu. 

V pripade priaznivych poveternostnych podmienok dispecersko - spravodajska sluzba bola 

zabezpecovana po dohode s mestorn Presov, Sekciou vnutornej spravy a verejnych cinnosti tak, Ze 
pracovnici zabezpecujuci sluzby boli v pohotovosti doma ana prikaz dispecera nastupovali plnit' 

ulohy zimnej udrzby, 

Firma zabezpecovala zimnu udrzbu miestnych kornunikacii vlastnymi dopravnymi prostriedkami 

a to : jeden sypac na podvozku T-815, dva sypace na podvozku Ranault, dye osobne vozidla.jeden 

nakladac UNe 053 a jeden traktor. 

Technikou, ktoru rna zmluvne zabezpecenu od f. J.V .S.,s .r.o.Presov, a to : jeden nakladac.jeden 

automobil3,5 t na rucny posyp,jeden nakladny automobil Tatra na zasobovanie posypoveho 

materialu, 

Naklady na zabezpecenie zimnej udrzby su zavisle a priamo umerne priebehu zimneho obdobia 

a konkretnym klimatickym podmienkam. 

Vykony a sluzby su kazdodenne zaznamenavane do pracovneho dennika, ktory je vedeny 

a ulozeny v dispecerskej miestnosti zimnej udrzby. 

Kontrolu a preberanie vykonanych prac z hl'adiska vecneho a cenoveho zabezpecuje za mesto 

Presov pracovnik Sekcie vnutornej spravy a verejnych c innosti. 

Udaje 0 vykonoch zimnej udrzby za rok2013 v porovnani s rokom 2012 :.-

Rok 2012 Rok 2013 
Naklady na zabezpecenie zimnej udrzby 402064,44 518224 
Naklady na spravcovstvo cestneho fondu 6201 6201 
Pluhovanie 8695 km II 214 km 
Posyp 6410 km 8346 km 
Spotreba inertneho rnaterialu I 121 t 1 459 t 
Spotreba chemickeho rnaterialu (sol ') 452 ,93 t 473 ,3 t 

Spravodajsko-dispecerska sluzba 

Rok2012 Rok 2013 

hod. E Hod. E 

Spolu 12867 71 635 ,89 12580 70038,04 



-- ---- -- ---

,.
•	 fl 

I saZuPC,S.r.O., Vyrocna spniva za rok 2013	 str.4 

Vzhl'adom na klirnaticke podmienky v zavere roku 2013, bola Cinnost' zimnej udrZby zahajena 

2.decembra 2013 . Vynosy oproti roku 2012 boli zvysene 0 85 986 E, naklady sa zvysili oproti roku 

2012020637 E. 

Spolocnost' dosiahla za rok 2013 zisk po zdaneni vo vyske 97 700,83 €, ktory doporucuje previest' na 

nerozdeleny zisk min .rokov. 

I 3.Financna situacia spolocnosti 

A) Informacie 0 hospodareni spolocnosti 

udale v € i 

, IRok 
1.IVYNOSY CELKOM (bez dolScle) 

11.1 SLUZBY 
~. · : · :_·~Jff._~_~~n~-~9~~~:~~si~~=~·. : ~=-~ 
.__.L.... J .~ :~ :~ P..r:~!1?l.o.':T.! .9. <2PD~rost~iedk.~~. _ . . 

: !1.1.3 ostatne sfuzby 

___~:-t2j . ? ~J?g}~ba ~~~rg~·~~.~~ . :· -· ~
 
... ,_. _ .i2, . 1 .~ .i ':l~ _ ~.a.!~.!:i ~ I S'_ve !'.'.~~Iady ..
 

' 2.2 ODPISY DHaNM 
12.3 OSOBNE NAKLADY 
1 :2 .3 .1 MZDOVE PROSTRIEDKY 

-- - ~ l:i :f 2 POIS'TNE'b6 -FOf\ib6V' 
= _ . ;~ !2.3.3-PRTDE'C·Oo..sF..···__···· ..· 
,-ii j A PRlsPEVOKNA STRAVU · 

· - - · ~"-

:2.7 OSTA'rNE FiNANCNE tilAkLAoy r 

B) Hospodarsky vysledok 

udaje v € 

VYNOSY CELKOM: 
VLASTNE 
PRfSPEVOK 
PREV.DOTACIA 

NAKLADY CELKOM' :" 

VYSLEDOK HOSPOD . 

2011 
v € 

209991 
203915 

=-~.~ -.- . ~-i~~-2Q§ 
.
 

" -" 1.2 P'REoATt'OVARU '----- ...- -.-.--- --... 
11.3 0 STAT NE 

2.	 NAKLADY CELKOM 
j2.1 MATERIALOVE

" 

._ ..__. ~.? !!~ 
6915 .-..---- - - -----3·120 f- - - --. . . - - 3766 - ---.. --- - 692'9 
2956 

214486 
18959 

-. !i.-f1- 's~otreba ·mater i <3 lu"' - --- --1 8-- 9-5·9 

.. ~-.._~.~: _:~ .: .=_ ..~ : : 
.. _" .._ _. . 

31 352 
5936 
4574 

-. · - ·--- ---- ----1 362 
. 

---- - .... .. . ..- -- -. ---

. - r~ .4.t~¥~~!ra~: :~ ~~ba- :: -- .. - ~-- ~--.= =--.i¥~*~ 
i 12.4.2ostatne sluzby 124487 
12.5 OSTATNE DANE A POPLATKY	 3950 
~ 2 . 6 0STAiNE NAkL.Aby Z-HOSP : ·C I ,:,·.c .. ·· 3090 

-- ---- .-. 16032 

2011 

v€ 

209 991 

209 991 

214486 

-4495 

SKUTOCNOST 
2012 2013 

v € v € 

352813 438799 
347047 431 853 

=. .. ~~~~.Q~.? ._. _. 4~~_~~3 
_ ._ . .~~_~ ._ _ ~94 

5 167	 5 77 8 

2000	 17 

291 894 312531 
52307	 56774 

· - · - --.-- - -. -- 52'3-07 --- -. . ·· -· - - ---56-774 
~- .~:~: =~~~.-.- - - _ :-=:: .. ~. --::-. 
._ _.__ . _ . .. ._. .__ 

-

-


32784 31 183 
6469 8186 
4979 - 6 295 

- -- .. _- 1490 1 89 1 
.- - .-- . --.- --- - -- _. _ -- 
-- -.-- - --. ....- ------ ' .. --- . .. .. 

.'. : :. ~_ : ~.: ~.=Ig~~{: .~-' -_. --~: ~ -~ j~~ f~ ~ 1-
151466 183667 

' · -
4340

'- -4410 -  .. .- 
5461 

--"4 57 5 

--  . - ' 14'189  - . -  11 88 1 

2012 2013 

v€ v€ 

352 813 43879 !: 

291 894 3 12 5 3 1 

60919 126 268 



I sazUPC,s.r.o., Vyrocna sprava za rok 2013 

A) fne d61ezite ukazovatele financnej sitwicie 

udale v E 

1. POHLADAVKY 
1.1 celkom 
1.2 co lehote splatnosti 

2. ZAVI3ZKY 
2.1 celkom 
2.2 po lehote splatnosti 

3. STAV NA BEZNOM UCTE 

I 4.Udalosti osobitneho vyznamu 

str. 5 

2011 2012 2013 
v€ v€ v€ 

110777 
65612 279 371697 

308920 
59904 

46548 103198 
7675 59168 

162008 214150 98535 

V roku 2013 boli uplattiovane organizacne opatrenia z roku 2008 za ucelom znizenia nakladov na 

dispecersko-spravodajsku sluzbu s tyrn, ze V case priaznivych poveternostnych podmienok sluzbu 

zabezpecovali 2 pracovnici ( dispecer + 1 vedic), ostatni pracovnfci boli v dornacej pohotovosti. 

Spolocnost' eviduje k 31.12.2013 pohl'adavky po lehote splatnosti vo vyske 308 920 E. 

Pohl'adavky voci mestu Presov eviduje spolocnost' vo vyske 307 965 E. 

I 5. Predpokladany buduci yYvoj spolocnosti 

Pre rok 2014 je schvaleny rozpocet pre tuto cinnost' spolu s udrzbou chodnikov, ktory je 

nepostacujuci na vyfinancovanie tejto cinnosti. Dcporucujeme pri schval'ovani rozpoctu rozdeJit' 

zvlast' prostriedky na kornunikaciea zvlast' na chodnfky. 

Je vel'mi obtiazne planovat' ekonornicke ukazovatele na zabezpecenie zimnej udrzby ciest, ked' 

naklady su zavisle a priamo umerne priebehu zirnneho obdobia a konkretnych klimatickych 
podmienok. Tate cinnost' sa zabezpecuje rnaximalne 6 mesiacov v prislusnom roku. 

I 6.Navrh na rozdelenie zisku 

Spolocnost' dosiahla v roku 2013 uctovny zisk po zdanenf vo vyske 97 700,83 E, ktory doporucuje 

previest' na ucet 428 - nerozdeleny zisk min.rokov. 

V Presove dna : 22.4. 2014 

~ 
SoZUPC spa!. s 1.0. 

rv-- Pionierska 24
Sa t-'' 08005 Presov 

lng. Peter Smutny  kon .s 

Anton Rokosny - kon .spol. 

1(0: 31719473, DIE: 31719473/924 



ZA.PISNICA 
zo zasadnutia Dozornej rady spolocnosti Sprava a zimna udrzba presovskych ciest, 

s.r.o., Presov 

Termin konania:	 30.4.2014 
Pozvani:	 lng. Andrej Buday 

Pavol Veterani 
lng. Peter Smutny 
Anton Rokosny 

Program: 
1.	 Otvorenie 
2.	 Prerokovanie Vyrocnej spravy 
3.	 Zaver 

LIng. Andrej Buday otvoril rokovanie a privital clenov dozomej rady a konatel'ov spolocnosti 
( v prilohe prezencna listina ). 

2. Vyrocna sprava bola dorucena a odprezentovana konatel'om spolocnosti p.Rokosnyrn.
 
Firma zabezpecovala zirnnu udrzbu miestnych komunikacii dopravnymi prostriedkami
 
a technikou, ktora je zmluvne prenajata od mesta a technikou, ktora je majetkom spolocnosti,
 
Naklady na zabezpecovanie zimnej udrzby su zavisle a umerne priebehu zimneho obdobia
 
a konkretnym klimatickyrn podmienkam
 
Dozorna rada spolocnosti sszurc, s.r.o. :
 

1. Berie na vedomie spravu spolocnosti a rocnu zavierku za rok 2013 
2. Uklada	 konatel'om spolocnosti predlozit' Vyrocnu spravu spolocnosti a uctovnu 

zavierku za rok 2013 organorn mesta Presov 
3. Odporuca mestskemu zastupitel'stvu v Presove nasledne schvalit': 

a) Vyrocnu spravu spolocnosti a rocnu uctovnu zavierku spolocnosti za rok 2013 
b) Navrh na zuctovanie zisku vo vyske 97700,83 € na ucet 428 - nerozdeleny zisk 

z minulych rokov 
4. Ziada konatel'ov spolocnosti vyplatit' schvalenu rocnu odmenu clenom dozomej rady 

3. V zavere lng. Andrej Buday pod'akoval pritomnym za aktivnu ucast' na rokovani. 

Overil:	 Pavo1Veterani j' /I. tI l . 
clen DR 1'ilfU (ji W

I 



Dozormi rada spolocnosti Sprava a zimna uddba presovskVch dest, s.r.o., Presov 

Uznesenie dozornej rady zo dna 30.4.2014,
 
k Vyrocne] sprave a rocnej zavierke spolocnosti za rok 2013
 

Dozorna rada spolocnosti sazurc, S.LO. 

1.	 Berie na vedomie spravu spolocnosti a rocnu zavierku za rok 2013 
2.	 Uklada konatel'om spolocnosti predlozit' Vyrocnu spravu spolocnosti a uctovnu 

zavierku za rok 2013 organorn mesta Presov 
3.	 Odporuca Mestskemu zastupitel'stvu v Presove nasledne schvalit': 

a) Vyrocnu spravu spolocnosti a rocnu zavierku spolocnosti za rok 2013 
b) Navrh na zuctovanie zisku vo vyske 97700,83 € na ucet 428 - nerozdeleny zisk 

z minulych rokov. 
4.	 Ziada konatel'ov spolocnosti vyplatit' schvalenu rocnu odmenu clenom dozomej rady. 

. V Presove 30.04.2014 

lng . Andrej Buday i Pavol Veterani
 
predseda DR clen DR
 

! 

../~~ 
/ 



MSS PRESOV, s.r.o., Pod kalvariou 50 Presov
 

Vyrocna sprava
 

za obdobie 01.01.2013 - 26.05.2013 

Vyrocn6 sprava spolocnosti MSS PRESOV, s .r. o. 
za rok 2013 



Presov, rna] 2014 

Nazov spolocnosti: MSS PRESOV , s. r. o. 
Obchodny register: Presov 
Oddiel: Sro, 
Vlozka: 17986/P 
Pravna forma spolocnosti : Spolocnost' s rucenirn obmedzenym 
Sidlo spolocnosti: Pod Kalvariou 50 

080 01 Presov 

Zakladne imanie spolocnosti : 6639 EUR 
ICO: 36699 276 
DIC: 2022278104 
IC DPH: SK2022278104 

Spolocnost' je rnesacnym platcom DPH 

Statutarny organ spolocnosti: konatelia: 
Mgr. Peter Bobko, Vihorlatska 17, Presov 08001 
Vznik funkcie : 05 .10 .2012 

Ing. Juraj Hudac, Maybaumova 4, Presov 08001 
Vznik funkcie: 05.10.2012 

Mgr. Ivana Pronerova, Sibirska 6969/30, Presov 
Vznik funkcie: 17.11.2006 

Dozorna rada spolocnosti :	 Ing. Soria Boselova, A.Matusku 11 Presov 
Vznik funkcie : 28.09.2011 

Mgr. Helena Zamborska, Prostejovska 109 Presov 
Vznik funkcie : 20.12.2011 

Ing. Frantisek Sarissky, Zahradna 28 Presov 
Vznik funkcie: 25.06.2012 

Vjrocn6 sprava spolocnosti MSS PRESOV, s .r. o. 
za rok 2013 

2 



Predmet cinnosti: 

kupa tovaru na ucely jeho predaja konecnernu spotrebitelovi 

(maloobchod) v rozsahu votnvch zivnostf 

kupa tovaru na ucely jeho predaja invm prevadzkovatelorn 

zivnosti (vetkoobchod) v rozsahu votnvch zivnostf 

prenajorn nehnutelnosti, pokiar a popri prenajrne poskvtuju aj 

ine nez zakladne sluzbv spojene s prenajmorn 

zabezpecovanie sluzleb potrebnv na prevadzku objektov, 

zariadenf a budov 

prevadzkovanie telovvchovnvch zariadenf a zariadenf 

slufiacich na regeneraciu a rekondfciu 

organizovanie kurzov, semlnarov, vvstav, predajnvch akcii, 

kulturnvcn, sportovvch a spolocenskvch podujatf 

ubytovacie sluzbv v ubytovadch zariadeniach s 

prevadzkovanlm pohostinskvch cinnosti v tvchto zariadeniach 

a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 

prlprava a predaj na priamu konzumaciu nealkoholickvch a 

priemyselne vvrabanvch rnliecnvch napojov, koktailov, piva, 

vlna a destilatov 

(od: 17.11 .2006) 

(od : 17.11.2006) 

(od: 17.11.2006) 

(od: 17.11.2006) 

(od: 17.11.2006) 

(od: 17.11.2006) 

(od: 17.11.2006) 

(od : 17.11 .2006) 

prfprava a predaj na priamu konzurnaciu tepelne rvchlo upravovanvch rnasovvch vvrobkov a 

obvvklvch prfloh ako aj bezmasltvch jeda! 

prfprava a predaj na priamu konzurnaciu zmrzliny, ak sa na jej 

prfpravu pouziju priemyselne vvrabane koncentratv a mrazene 

krernv 

priprava a predaj na priamu konzurnaciu jedal, napojov a 

polotovarov ubvtovanvrn host'om v ubytovacfch zariadeniach s 

kapacitou do 10 16zok 

prenajorn hnuteinvch vecf 

(od: 17.11.2006) 

(od : 17.11.2006) 

(od: 17.11.2006) 



Vseobecne inforrnacie 0 spolocnosti 

Spolocnost' MSS PRESOV, s. r. o. ziskala pravnu subjektivitu dna 17.11.2006 zapisom do 
Obchodneho registra Okresneho sudu v Presove, oddiel Sro, vlozka cislo 17986/P. Hlavnyrn 
predmetom jej podnikania je zabezpecovanie sluzieb na prevadzku objektov, zariadeni a 
budov. Okrem tejto zakladnej naplne spolocnost' realizuje taktiez prenajorn nehnutel'nostf, 
prevadzku telovychovnych zariadenf a zariadeni sluziacich na regeneraciu a rekondiciu. 
Nemala cast' prfjmov spolocnosti plynie taktiez z ubytovacfch sluzieb a s tym suvisiacirni 
stravovacfmi sluzbami. 

Hodnotenie vysledkov podnikania 

Spolocnost' za hodnotene obdobie roka 2013 vykazala uctovnu stratu vo vyske -83 714 ,24 
EUR, kedy celkove trzby spolocnosti predstavovali 15,78% vykazanych nakladov, Celkove 
naklady boli ovplyvnene skutocnost'ou, ze v mesiacoch januar a februar boli doplatene ostatne 
rnzdove naroky zamestnancom vyplyvajuce z ukoncenia pracovneho pomeru. 

Hodnotenie ekonomickej oblasti a vyvodzovanie uzaverov z porovnavani standardnych 
medzirocnych ukazovatel'ov nie je mozne, nakol'ko vypracovane vykazy uctovnej zavierky 
prezentuju obdobie mesiacov januar az rna] 201 3, nakol'ko dnorn 27.05.2013 spolocnost' MSS 
PRESOV, s.r.o. vstupila do likvidacie. Uctovna zavierka je vypracovana v zmysle prislusnych 
zakonov ku dfiu predchadzajucernu dfiu vstupu do likvidacie, Z predchadzajuceho vyvoja je 
rnozne konstatovat' skutocnost', ze spolocnost' je dlhodobo v strate a z tohto dovodu vykazuje 
v oblasti pohl'adavok potrebu dotovania spolocnikom a participaciu na dosiahnutej strate. 
Celkova vykazana strata ku driu 26 .05 .2013 predstavuje hodnotu -292 486,28 EUR. 

Navrh na vysporiadanie straty 

Spolocnost' podl'a rozhodnutia konatel'ov spolocnosti (dozorna rada k tejto problematike 
nezaujala stanovisko) navrhuje vysporiadanie straty s rozpoctom mesta a nakol'ko vykazana 
strata je uctovana v uctovnictve likvidatora spolocnosti, konatelia zaroveri doporucuju 
valnemu zhromazdeniu spolocnosti poukazat' sumu vysporiadania straty na ucet likvidovanej 
spolocnosti pre potreby uspokojovania opravnenych veritel'ov. 

Zaver 

Likvidacia spolocnosti smeruje k zaniku spolocnosti a k vyrnazu z obchodneho registra. Za 
likvidovanu spolocnost' nad'alej kona likvidator. 

V Presove 14.04.2014 
Mgr. Bobko Peter - konatel' 

lng. Hudac Juraj - konatel' ~~ 

- I M5::1 hi ...,aV. 8.r.0. 
Vyrocn6 sprava spoloinosti MSS PRESOV, s .r. o. 
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r WP001v11 1 

l Súvaha Úč POD 1 - 01 l SÚVAHA 1111111111111 1111111111 ~1111 

k 3 1 . 1 2 . 2 O 1 3 (v celých eurách) l 
Císelné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa pfšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. 

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farb01 

Á Ä B Č D t F G H { J K l MN O p Q R š T ú v x ý i o f 2 3 4 5 6 'l 8 5 

Daňové identifikačné čfslo Účtovná závierka Účtovná závierka Mesiac Rok 

2 o 2 1 965682 od o 1 2 o 1 3 
x riadna x zostavená Za obdobie 

IČO 
do 1 2 2 o 1 3 mimoriadna schválená 36503975 

SKNACE (vyznač/ sa x) Bezprostredne od o 1 2 o 1 2 
predchádzajúce 

9 3 . 1 2.0 obdobie do 1 2 2 o 1 2 

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky 

1 FC TATRAN 
' a s 

Sfdlo účtovnej jednotky 

Ulica Čfslo 

Čap a j evo v a 4 7 
PSČ Obec 

o 8 o o 1 p r e š o v 
Čfslo telefónu Číslo faxu 

o 9 1 o l 809886 o l 
E-mailová adresa -

z u zan a d u l ebova@d u h a a s s k 

Zostavená dňa: Podpisový záznam osoby Podpisový záznam osoby Podpisový záznam člena 

1.03.2 o 1 4 
zodpovednej za vedenie zodpovednej za zostavenie štatutárneho orgánu · čtovnej 

3 účtovníctva: účtovnej závierky: jednotky alebo fyzi j osoby, 

for Jt-r l @;_čtovno~ notkou: 

Schválená dňa: 

o \ . 2 
ť 

l 

Záznamy daňového úradu 

L ~----------M-ie_s_to_p_r_e_e_vi_de_n_č_ne_·_čí_sl_o ________________ o_dt_la_č_ok __ pr_e_ze_n_~_č_n_~_p_e_či_at_k_y_da_ň_o_v_éh_o_u_·,_ad_u __ ~__j 
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r UVPOD1v11 2 

l Súvaha Úč POD 1 - 01 l 'DIČ 2021965682 ~~ ll u ~ 111119 1111111~ 
-

Ozn•- STRANAAKTIV Cislo Befné ú~ovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
eenle "'""" 1 l Brutto - časf 1 Netto 2 ú~ovné obdobie 

a b c 
l Korekcia - časf 2 Netto 3 

SPOLU MAJETOK 001 3694644 294449 31 r. 002 + r. 030 
+ r. 061 

7 5 o 1 5 1 r 2787604 

A. Neobefný majetok 002 2 5 9 1 o 2 3 2 o 1 4 6 5 31 
r. 003 + r. 011 
• r. 021 

576370 l 2098330 

A.l. Dlhodobý 003 1 7 8 8 4 4 71 
nehmotný majetok 
súčet (r. 004 af 

1 3 4 1 l 4 4 7 r. 010) 

A.l.1. Aktivované náklady 004 l na vývoj 
(012) -/072, 091A/ 

l 
2. Softvér 005 1 7 8 8 4 4 7 r 

(013) -/073. 091A/ 

1 3 4 1 l 4 4 7 

3. Oceniterné práva 006 l (014) -/074, 091A/ 

l 
4. Goodwill 007 l (015) -/075, 091A/ 

l 
5. Ostatný dlhcdobý 008 T -

nehmotný majetok 
(019, 01 X) -/079, 

l 07X, 091A/ 

6. Obstarávaný 009 l dlhodobý nehmotný 
majetok 

l (041)-093 

7. 
Poskytnuté 

010 l preddavky 
na dlhodobý 

l 
nehmotný majetok 
(051)- 095A 

A.ll. Dlhodobý hmotný 011 2589235 2 o 1 4 2 o 61 majetok 
súčet (r. 012 až 

575029 l 2097883 r. 020) 

A.l/.1. Pozemky 012 1 o o 6 9 5 4 1 o o 6 9 5 41 (031)- 092A 

l 1 o o 6 9 5 4 

2. Stavby 013 428365 3 o o 3 1 al (021)-/081, 092A/ 

1 2 8 o 4 7 l 322049 

3. 
Samostatné 

014 7 3 8 6 2 9 2 9 1 6 4 7f hnuteľné veci a 
súbory hnutel'ných 
vecí 446982 l 3 7 5 7 1 9 (022) -/082, 092AI 

L MF SR č. 25947/1/2010 Strana2 _j 



r UVPOD1v11 3 

l Súvaha Úč POD 1 - 01 l lolč 2021965682 lllllllllllllllrllllllllllll 
<>zna. STRANA AKTIV Čfalo Beiné účtovné obdobie Bezprostredne predchiidzajúce ... ~ riodku 

1 l Brutto - časf 1 Netto 2 účtovné obdobie 
' a b c 

l Korekcia - časť 2 Netto 3 

4. Pestovateľské celky 015 l trvalých porastov 
(025) -/085, 092AI 

l 
5. Základné stádo a 016 l ťažné zvieratá 

(026) -/086, 092AI 

l 
6. Ostatný dlhodobý 017 l hmotný majetok 

(029, 02X, 032)-

l /089, 08X, 092AI 

7. Obstarávaný 018 4 1 52 8 8 4 1 5 2 8 a[ 
dlhodobý hmotný 
majetok 

l 3 9 3 1 6 1 (042)- 094 

8. 
Poskytnuté 

019 l preddavky na 
dlhodobý hmotný 

l 
majetok 
(052)- 095A 

9. Opravná položka 020 l k nadobudnutému 
majetku 

l (+/- 097) +/- 098 

A .Ili. Dlhodobý finančný 021 l majetok 
súčet (r. 022 a:! 

l r. 029) 

A.lll.1. 
Podielové cenné 

022 l papiere a podiely v -
dcérskej účtovnej 

l 
jednotke 
(061)- 096A 

2. 
Podielové cenné 

023 l papiere a podiely 
v spoločnosti s 
podstatným vplyvom 

l (062)- 096A 

3. Ostatné dlhodobé 024 l cenné papiere a 
podiely 

l (063, 065)- 096A 

4. 
Pôžičky účtovnej 

025 l jednotke 
v konsolidovanom 
celku 

l (066A) - 096A 

5. Ostatný dlhodobý 026 l finančný majetok 
(067A, 069, 06XA) 

l - 096A 

6. 
Pôžičky s dobou 

027 l splatnosti najviac 
jeden rok 

l 
(066A. 067A, 06XA) 
- 096A 

7. Obstarávaný 028 l dlhodobý finančný 
majetok 

1 (043)- 096A 

L MF SR č. 2594711/2010 Strana3 _j 



r UVPOD1v11 4 

l Súvaha Úč POD 1 - 01 j jorč 2021965682 II~HIIIIIIII~IMI l 
o.n .. STRANA AKTIV fislo Be!né účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
tenie riadku 

1 l Brutto - časf 1 NeHo 2 účtovné obdobie 
a b c 

l Korekcia - časf 2 NeHo 3 

8. 
Poskytnuté 

029 l preddavky 
na dlhodobý 
finančný majetok l (053)- 095A 

B. Obežný majetok 
r. 031 + r. 038 

030 5 7 1 o 1 2 3 9 7 2 3 1 l 
+ r. 046 + r. 055 

1 7 3 7 8 1 l 2 2 7 8 56 

B.l. Zásoby 031 2 9 2 9] 
súčet (r. 032 až 
r. 037) 

l 5 7 

B.l.1. Materiál 
(112, 119, 11X) 

032 2 9 2 91 
-/191. 19X/ 

l 5 7 

2. 
Nedokončená 

033 l výroba a polotovary 
vlastnej výroby 

l 
(121, 122, 12X)-
/192, 193, 19)(1 

3. Výrobky 034 l (123) -194 

r 
4. Zvieratá 035 l (124) -195 

l 
5. T-Ovar 036 l (132, 133, 13X, 139) 

-/196, 19X/ T 
6. Poskytnuté 037 l preddavky 

na zásoby 

l (314A)- 391A 

B.ll. Dlhodobé 038 l pohľadávky 

súčet (r. 039 až 

l r. 045) 

B.t/.1. 
Pohľadávky z 

039 r obchod né ho styku 
(311A, 312A, 313A, 
314A, 315A, 31XA) 

l - 391A 

2. Čistá hodnota 040 l zákazky 
(316A) 

l 
3. 

Pohfadávky voči 
041 l dcérskej účtovnej 

jednotke a materskej 
účtovnej jednotke 

l (351A)- 391A 

4. 
Ostatné pohl'adávky 

042 l v rámci 
konsolidovaného 

l 
-

celku 
(351A)- 391A 
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r UVPOD1v11 5 

l Súvaha Úč POD 1 - 01 l lo•č 2021965682 11111111111111111111111111111 l 
Ozno. STRANA AKTiV Cl$1o Betné Oetovné obdobie Bezprostredne predchádzajOce 
tenie rlldku 

1 l Brutto • časf 1 Netto 2 oetovné obdobie 
a b c 

l Korekcia - časf 2 Netto 3 

5. 
Pohľadávky voči 

043 l spoločn !kom, 
členom a združeniu 

l 
(354A, 355A, 35SA, 
35XA) • 391A 

6. Iné pohľadávky 044 l (335A, 33XA, 371A, 
373A, 374A, 375A, 

l 376A,378A)·391A 

7. Odložená daňová 045 l pohľadávka 

(481A) 

l 
8.111. Krátkodobé 046 54 9 8 5 1 3 7 6 o 6 91 

pohľadávky 

súeet (r. 047 al: 
1 7 3 7 8 1 l 2 1 4 55 5 r. 054) 

6.111.1. 
Pohľadávky 

047 303490 1 2 9 7 o 91 z obchodného styku 
(311A, 312A, 313A, 
314A,315A,31XA)- 1 7 3 7 8 1 l 1 4 4 o 8 8 391A 

2. Čistá hodnota 048 l zákazky 
(316A) 

l 
3. 

Pohradávky voči 
049 l dcérskej účtovnej 

jednotke a materskej 

l 
účtovnej jednotke 
(351A). 391A 

4. 
Ostatné pohľadávky 

050 -l v rámci 
konsolidovaného 

l 
celku 
(351A) • 391A 

5. 
Pohľadávky voči 

051 l spoločníkom, 

členom a združeniu 

l 
(354A, 355A, 358A, 
35XA,398A)-391A 

6. Sociálne poistenie 052 l (336)- 391A 

l 
7. Daňové pohl'adávky 053 1 7 9 3 7 2 1 793721 

a dotácie 
(341' 342, 343, 345, 

l 1 3 8 3 346, 347) • 391A 

8. Iné pohl'adávky 054 6 6 9 8 8 6 6 9 8 al 
(335A, 33XA, 371A, 
373A, 374A, 375A, 

l 6 9 o 8 3 376A,378A) • 391A 

B.IV. Finančné účty 055 2 1 1 3 2 2 1 1 3 21 
súčet (r. 056 až 
r. 060) 

l 1 3 2 4 5 

B.IV.1. Peniaze 056 2 o 6 2 2 o 6 21 
(211, 213, 21X) 

l 5 5 6 5 
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r UVPOD1v11 6 

l Súvaha Úč POD 1 • 01 l lo•č 2021965682 11111 0111111~111111111 
-

OzN- STRANA AKTIV Clslo Beiné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúc• ...... ...... 
1 l Brutto - časf 1 Netto 2 účtovné obdobie 

a b c 
l Korekcia - časf 2 Netto 3 

2. Účty v bankách 057 1 9 o 7 o 1 9 o 7 oJ (221A. 22X +/- 261) 

l 7 6 7 9 

3. účty v bankách 058 l s dobou viazanosti 
dlhšou ako jeden rok 

l 22XA 

4. Krátkodobý finančný 059 l majetok 
(251. 253, 256, 257, 

l 25X)- /291, 29X/ 

5. Obstarávaný 060 l krátkodobý finančný 
majetok 

l (259, 314A)- 291 

c. časové rozlfienie 061 532609 5 3 2 6 o gt 
súčet (r. 062 až 
r. 065) 

l 4 6 1 4 1 8 

C.1. 
Náklady budúcich 

062 l obdobi dlhodobé 
(381A, 382A) 

l 
2. Náklady budúcich 

obdobi krátkodobé 
063 4 6 o 9 4 6 o 9 l 

(381A, 382A) 

l 59 2 8 

3. Príjmy budúcich 064 l obdobi dlhodobé 
(385A) 

l 
4. Prljmy budúcich 065 528000 52 8 o o ol obdobi krátkodobé 

(385A) l 455490 

Ozna- STRANA PAS( V Č is lo Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

čenle riadku obdobie 
a b c 4 5 

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 
066 2 94 4 4 9 3 2 7 8 7 6 o 4 r. 067 + r. 088 + r. 121 

A. Vlastné imanie 
067 3 6 2 2 7 7 1 1 o o o 3 r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 -

A.l. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 068 3 8 1 7 3 o 3 8 1 7 3 o 
A.l.1. Základné imanie (411 alebo+/- 491) 069 3 8 1 7 3 o 3 8 1 7 3 o 
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~ UVPOD1v11 7 

l l Súvaha Úč POD 1 - 01 l IDIČ 2021965682 1111111111111111111111111111 --, 

"""" STRANA PASiv tfslo Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchédzajúce účtovné .... ,. riadku obdobie 

a b c 4 5 

2. 
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 

070 
(/-/252) 

3. Zmena základného imania+/- 419 071 

4. 
Pohľadávky za upísané vlastné imanie 

072 
(/-/353) 

A.ll. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) 073 3 4 3 3 7 3 4 3 3 7 

A.ll.1. Emisné ážio (412) 074 

2. Ostatné kapitálové fondy (413) 075 3 1 o 1 8 3 1 o 1 8 

3. 
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) 

076 3 3 1 9 3 3 1 9 z kapitálových vkladov (417, 418) 

4. 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 

077 a záväzkov (+/-414) 

5. 
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 

078 
(+/-415) 

6. 
Oceňovacie rozdiely z precenenia 079 
pri zlúčeni, splynutí a rozdeleni(+/- 416) 

A. Ili. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) 080 3 3 1 9 3 3 1 9 

A.lll.1. Zákonný rezervný fond (421) 081 3 3 1 9 3 3 1 9 

2. Nedeliteľný fond (422) 082 

3. štatutárne fondy a ostatné fondy 083 
(423, 427, 42X) 

A.rv. Výsledok hospodárenia minulých rokov 084 - 5 2 9 3 9 o - 1 o 1 7 9 9 r. 085 + r. 086 -

A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 085 2 1 2 4 o 1 2 1 2 4 o 1 

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 086 - 7 4 1 7 9 1 - 3 1 4 2 o o 
Výsledok hospodárenia za úč_tovné 

087 4 7 2 2 8 o 4 2 7 5 9 1 A. V. obdobie po zdanení /+-1 r. 001 - (r. 068 -+ r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)' 

B. Záväzky 088 2 5 5 5 7 1 o 2 8 6 1 o 3 3 r. 89+ r. 94 + r.106+ r.117 +r.118 

B.l. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 089 1 5 6 5 2 1 3 o 5 2 

8.1.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 090 

2. 
Rezervy zákonné krátkodobé 

091 1 5 6 5 2 1 3 o 5 2 (323A, 451A) 

3. Ostatné dlhodobé rezervy ( 459A, 45XA) 092 

4. Ostatné krátkodobé rezervy 
093 

(323A, 32X. 459A, 45XA) 

B.ll. 
Dlhodobé záväzky 094 8 2 6 5 3 2 9 5 8 5 7 9 súčet (r. 095 až r. 105) 

8.11.1. 
Dlhodobé záväzky z obchodného styku 

095 (321A, 479A) 

2. Čistá hodnota zákazky (316A) 096 

3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 097 
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r UVPOD1v11 8 

l Súvaha Úč POD 1 - 01 l jo1č 2021965682 11111~111111111111111111111 
-

<>zmo- STRANA PASIV člolo Be!né účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

6enle rl IdkU obdobie 
a b c 4 5 

4. 
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jed· 

098 notke a materskej účtovnej jednotke (471A) 

5. Ostatné dlhodobé zéväzky v rámci 099 
konsolidovaného celku (471A) 

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 100 

7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 101 

8. Vydané dlhopisy (473A/-1255A) 102 

9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 103 - 2 8 3 5 

10. Ostatné dlhodobé záväzky 
104 7 2 3 7 4 5 8 5 5 7 2 8 (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 

11. Odložený daňový záväzok (481A) 105 1 o 2 8 1 5 1 o 2 8 1 5 

8.111. Krátkodobé záväzky 106 9 2 6 9 2 1 8 3 5 9 6 2 súčet (r. 107 až r. 116) 

8.111.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 107 7 3 o 9 7 o 7 3 2 54 7 324,325,32X,475A,478A,479A,47XA) 

2. Cistá hodnota zákazky (316A) 108 

3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 109 6 2 6 7 - 2 6 2 4 

4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a 
110 materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) 

5. 
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného 

111 celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 

6. 
Záväzky voči spoločníkom a združeniu 112 (364,365,366,367,368,39BA,47BA,479A) 

7. Záväzky voči zamestnancom 113 7 7 24 1 o 1 3 7 (331,333,33X,479A) 

8. Záväzky zo sociálneho poistenia 
114 4 8 1 7 4 o 9 3 (336, 479A) 

9. Daňové záväzky a dotácie 115 1 3 6 6 3 4 1 o 6 2 o (341,342,343,345,346,347,34X) 

10. Ostatné záväzky 
116 4 o 5 1 o 8 1 1 8 8 (372A,373A,377A,379A,474A,479A,47X) 

B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci 
117 7 8 6 6 o 4 1 o 5 3 4 4 1 (241, 249, 24X, 473A, /.f255A) 

B.V. Bankové úvery 
118 r.119 + r.120 

B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 119 

2. 
Bežné bankové úvery 

120 (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 

c. Časové rozlíšenie 
121 2 6 5 o 6 3 6 5 7 4 súčet (r. 122 až r. 125) 

C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé 
122 (383A) 

2. Výdavky budúcich období krátkodobé 
123 2 o 7 o (383A) 

3. Výnosy budúcich období dlhodobé 
124 (384A) 

4. Výnosy budúcich období krátkodobé 125 2 4 4 3 6 3 6 5 7 4 , (384A) 
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~ UVPODM91 

l l Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 • 011 VÝKAZ 
ZISKOV A STRÁT 

k 3 1 . 1 2 , 2 O 1 3 (v celých eurách) l 
11111111111111111111111111111 

Čiselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa pišu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. 
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), pfsacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou. 

Á Ä B Č D É F G H í J K l M N O P O R š T 0 v x ý ž o f 2 3 4 5 6 'l 8 9 

Daňové identifikačné číslo Účtovná závierka Účtovná závierka Mesiac Rok 

2 o 2 1 965682 od o 1 2 o 1 3 
x riadna x zostavená Za obdobie 

IČO 
do 1 2 2 o 1 3 mimoriadna schválená 36503975 

SKNACE (vyznač! sa x) Bezprostredne od o 1 2 o 1 2 
predchádzajúce 

9 3 . 1 2.0 obdobie do 1 2 2 o 1 2 

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky 

1 o FC TATRAN ' a s 

Sfdlo účtovnej jednotky 

Ulica Číslo 

Čap a j evo v a 4 7 
PSČ Obec 

o 8 o o 1 p r e š o v 
čr sro telefónu Číslo faxu 

o 9 1 o l 809886 o l 
E-mailová adresa 

z u z a n a d u l e b o v a@d u h a a s s k 

Zostavený dňa: Podpisový záznam osoby Podpisový záznam osoby Podpisový záznam člena 

3 1.03.2 o 1 4 
zodpovednej za vedenie zodpovednej za zostavenie štatutárneho orgánu účtovnej 
účtovn ictva: účtovnej závierky: jednotky alebo fyzicke· soby, 

i}ucŕ ~/ 7$/j" Schválený dňa: 

o . 2 o 

l 

Záznamy daňového úradu 

l__ L-__________ M_ie_s_to_p_r_e_e_vi_de_n_č_ne_'_čí_sr_o _______________ o __ dt_ra_čo_k_p_r_ez_e_n_ta_č_ne_i_P_ec_·ia_t_ky __ da_ň_o_ve_·h_o_ú_rn_d_u __ --J__j 
MF SR č. 24219/3/2008/1 Gene r o v an é z F D F - MK- s of t . s r o Strana 1 



r WPOD2v09 2 -

l Výkaz ziskov a strát Oč POD 2 - 01! 

Ozno- Text Clolo ..... """"" 
a b c 

l. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 01 

A. Náklady vynaložené na obstaranie 02 
predaného tovaru (504, 505A. 507) 

+ Obchodná marža r.01- r.02 03 

ll. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 04 

11.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a 
05 služieb (601, 602, 606) 

2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 06 
(+/-účtová skupina 61) 

3. Aktivácia (účtová skupina 62) 07 

B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 08 

B.1. 
· ~~otreba matenálu, energ1e a ostatných 
neskladovaterných dodávok (501, 502, 503, 09 
505A) 

2. Služby (účtová skupina 51) 10 

+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04-r. 08 11 

c. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 

C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a 
14 družstva (523) 

3. Náklady na sociaJne poistenie 
15 (524, 525, 526) 

4. Sociálne náklady (527, 528) 16 

D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 

Odpisy a opravné položky k dlhodobému 
E. nehmotnému maje:~~ a dlho1tbému 18 

hmotnému majetku 551, 553 

Ili. Tržby z predaja dlhodobého majetku a 
19 materiálu (641, 642) 

F. Zostatková cena predaného dlhodobého 
20 majetku a predaného materiálu (541, 542) 

G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 21 
k pohl"adávkam (+/-547) 

IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 
22 (644,645,646,648,655.657) 

H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 
23 

(543. 544. 545. 546, 548, 549, 555, 557) 

v. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti 
24 (-)(697) 

l. Prevod nákladov na hospodársku 
25 

činnost' (-)(597) 

• 
Výsledok hospodárenia z hospodárskej 
činnosti r.11. r. 12. r. 17. r.18 + r. 19 26 
- r. 20- r. 21 + r. 22 -r. 23 + (·r. 24)- (-r.25) 

Vl. Tržby z predaja cenných papierov a 
27 podielov (661) 

L MF SR č. 24219/3/2008/1 

IDIČ 2021965682 1111111 ll 11111111111111111 

Skutoenosf 

bezprostredne predchádzejúce účtovné 
belné účtovné obdobie obdobie 

1 2 

1 3 7 5 6 1 o 9 1 o 3 6 9 

1 3 7 5 6 1 o 9 1 o 3 6 9 

1 o o 6 o 6 6 1 7 5 5 9 3 3 

7 8 2 1 7 1 4 4 8 6 5 

9 2 7 8 4 9 1 6 1 1 o 6 8 

3 6 9 5 4 4 - 8 4 5 5 6 4 

1 8 9 8 o 8 2 5 1 4 4 2 

1 3 9 o 7 5 2 o 6 3 6 6 

4 5 4 9 9 3 5 8 6 o 
5 2 3 5 9 2 1 6 

6 8 9 3 7 9 8 7 

1 o 5 8 o 3 1 1 o 3 1 3 

1 7 6 6 7 

6 4 2 

5 6 o 6 4 o 9 7 9 4 8 7 

7 o 2 6 7 9 8 o 4 7 

5 5 7 4 1 2 - 3 1 6 8 4 o 

Strana2 _j 



~ UVPOD2v09 :t 

l l Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 011 DIČ 2021965682 11111111 11111111 111111111 1111 --, 

Skutočnosť 

Ozna.. Text tislo bezprostredne predchádzajúce úoltovné ..... riadku be!né účtovné obdobie obdobie 
a b c 1 2 

J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28 

Vil. 
Výnosy z dlhodobého finančného majetku 

29 r.30+r.31 +r.32 

vynosy z cenných papierov a podielov 
Vll.1 v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti 30 

s podstatným vplyvom (665A) 

2. 
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných 

31 
papierov a podielov (665A) 

3. 
Výnosy z ostatného dlhodobého 

32 
finančného majetku (665A) 

VIli. Výnosy z krátkodobého finančného 33 
majetku (666) 

K. Náklady na krátkodobý finančný majetok 34 
(566) 

IX. 
Výnosy z precenenia cenných papierov a 35 
výnosy z derivátových operácii (664, 667) 

L. Náklady na precenenie cenných papierov a 
36 náklady na derivátové operácie (564, 567) 

M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 37 
k finančnému majetku +/- 565 

x. Výnosové úroky (662) 38 3 3 o o 1 

N. Nákladové úroky (562) 39 8 2 8 6 3 1 1 1 7 5 3 

Xl. Kurzové zisky (663) 40 

o. Kurzové straty (563) 41 2 1 2 

XII. Ostatné výnosy z finančnej činnOsti (668) 42 o 2 o 
P. 

Ostatné náklady na finančnú činnosť 
43 2 2 7 1 2 o o 6 (568, 569) 

XIII. Prevod finančných výnosov(-) (698) 44 

R. Prevod finančnych nákladov(-) (598) 45 

• 
Výsledok hospodárenia z finančnej 
činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33- r. 34 8 5 1 3 2 1 1 o 7 5 o + r. 35 • r. 36- r. 37 + r. 38 • r. 39 + r. 40 46 - -
- r. 41 + r. 42- r. 43 + (· r. 44)- (-r.45) 

•• Výsledok hospodárenia z bežnej 47 4 7 2 2 8 o - 4 2 7 5 9 1 činnosti pred zdanením r.26+r.46 

s. Daň z príjmov z bežnej činnosti 48 
r. 49 + r. 50 

S.1. -splatná (591, 595) 49 

2. -odložená(+/- 592) 50 

.. Výsledok hospodárenia z bežnej 51 4 7 2 2 8 o - 4 2 7 5 9 1 činnosti po zdanení r. 47- r. 48 

XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52 

T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53 
. 

• Výsledok hospodárenia z mimoriadnej 54 
činnosti pred zdanenfm r. 52 - r. 53 

L MF SR č. 24219/3/2008/1 Strana 3 _j 



r UVPOD2v09 4 

l Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01! 1111 111111 11111 ll ll~ H 11111 
-

'DIČ 2021965682 
Skutočnosť 

0...· Text tislo bezprostredne predchádzajúce účtovné tenie riadku bežné účtovné obdobie obdobie 
a b c 1 2 

u. Daň z prljmov z mimoriadnej činnosti 55 r.56+r.57 

U.1. -splatná (593) 56 

2. -odložená(+/· 594) 57 

• Výsledok hospodárenia z mimoriadnej 58 
činnosti po zdanení r. 54- r. 55 

... Výsledok hospodárenia za účtovné 59 4 7 2 2 8 obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54) o - 4 2 7 5 9 1 

v. Prevod podielov na výsledku hospodárenia 60 spolotnfkom (+/- 596) 

... Výsledok hospodárenia za účtovné 
4 7 2 2 8 o 4 2 7 5 9 1 obdobie po zdanení 61 -

(+/·) (r. 51 + r. 58- r. 60) 
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r WP003 1 -

l Poznámky Úč POD 3 - 04j POZNÁMKY 
individuálnej účtovnej závierky 

l zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 O 1 3 

1111111111 ~ 11111111111111111 
-

Čfselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa pfšu zľava. Nevyptnené riadky sa ponechávajú prázdne. 
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podl"a tohto vzoru). pisacim strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou. 

Á Ä B Č D t F G H í J K l MN O p Q R š T Ú v x ý ž o f 2 3 4 5 6 7 8 9 

Daňové identifikačné číslo Účtovná závierka Účtovná závierka Mesiac Rok 

2 o 2 1 965682 x riadna zostavená od o 1 2 o 1 3 
IČO mimoriadna schválená 

Za obdobie 

do 1 2 2 o 1 3 
36503975 priebežná (vyznač/ sa x) 

SKNACE Bezprostredne od o 1 2 o 1 2 
v eurocentoch predchádzajúce 

9 3. 1 2.0 x v celých eurách (vyznačí sa x) obdobie do 1 2 2 o 1 2 

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky 

1 FC TATRAN 
' 

a s 

Sídlo účtovnej jednotky 

Ulica Člslo 

Čap a j evo v a 4 7 
PSČ Obec 

o 8 o o 1 p r e š o v 
Čislo telefónu Číslo faxu 

o 9 1 o l 809886 o l 
E-mailová adresa 

z u z a n a d u l e bo v a@d u h a a s s k 

Zostavené dňa: Podpisový záznam osoby Podpisový záznam osoby Podpisový záznam člena 

3 1 . o 3. 2 o 1 3 
zodpovednej za vedenie zodpovednej za zostavenie štatutárneho orgánu účtovnej 
účtovníctva: účtovnej závierky: ., ... ,~~~ '(}fí?" "oo"'" Schválené dňa: /J,0-r in-/ 

2 o /, 

l 

Záznamy daňového úradu 

l__ L-__________ M_ie_s_to_p_r_e_e_vi_de_n_č_ne_·_či_sr_o _______________ o_d_t_la_čo_k_p_r_ez_e_n_ta_č_ne_i_P_ec_·;a_t_ky_d_a_ň_o_ve_·h_o_ú_rn_d_u __ --J__j 
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Zostavené dňa: 

Schválené dňa: 

POZNÁMKY 
individuálnej účtovnej závierky 

zostavenej k 31.12.2013 

D v eurocentoch CR] v celých eurách 

mesiac rok 

Za obdobie od [QIJ ~ 
mesiac rok 

do[ill []Qill 
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od [QIJ [2QiiJ do[ill [3illJ 

Dátum vzniku účtovnej jednotky 

lo l 

Účtovná závierka 

[!]riadna 

O mimoriadna 

O priebe.žná 

IČO DIČ Kód SK NACE 

136503975 1202 t 965682 

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky 

It. FC TATRAN, a.s. 

Sfdlo účtovnej jednotky 

Ulica 

lčapajevova 

PSČ 

lo800t ::.:::J 
Čfslo telefónu 

!o9t0/809 886 -~ 

Email 

~zana.dulebova@duhaas.sk 

Názov obce 

/Prešov 

Číslo faxu 

193120 

Číslo 

Podpisový záznam osoby Podpisový záznam osoby 

47 

31.03.2013 zodpovednej za vedenie účtovníct povednej za zostavenie účtovnej r ---
závierky 

l 

i 
l 

Poznámky Úč POD 3 • 04 

Účtovná závierka 

O zostavená 

O schválená 

Podpisový záznam člena 
štatutárneho orgánu účtovnej 

jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá 
je účt vn ou jednotkou 

~-- --- ----~- -~ ---.---- ----~- --- ---- ---- ~-_______[~ ---- --- __ __j 
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Informácie k časti A. pism. b) prilohy č. 3 opisujúce hospodársku činnosť 

Informácie k časti A. plsm. c) prllohy č. 3 o počte zamestnancov 

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predch. účt. ob 

Priemerný prepočltaný počet zamestnancov 11 
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: 11 
počet vedúcich zamestnancov 1 

Informácie k časti A. písm. d) prilohy č. 3 o účtovných jednotkäch, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom 

Právna 
Obchodné meno Sld lo fonna 

----~~~-

··~~------- ~--

-

-

-

Informácie k časti A. písm. e) prilohy č. 3 o právnom dôvode na zostavenie účtovnej závierky 

Riadna úttovná závierka zostavená 

[Xl k poslednému dflu účtovného obdobia 

Mimoriadna účtovná závierka zostavená 

D ku dňu zániku účtovnej jednotky 

O ku dňu vyhlásenia konkurzu 

D ku dňu zrušenia konkurzu 
O ku dňu vstupu do likvidácie 
O ku dňu ukončenia likvidácie 

D k 31.3.2013 

Iné významné údaje 

Informácie k časti A. pism. f} prllohy č. 3 o dátume schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie: 

E. ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY 

Informácie k časti E. písm. a) prilohy č. 3 o tom, či bude účtovná jednotka nepretržite pokračovat' vo svojej činnosti [Xl 

Informácie k časti E. pism. c) prílohy č. 3 o spôsobe oceňovania zložiek majetku a záväzkov 

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou [Xl obstarávacia cena + súvisiace náklady: [Xl dopravné [Xl provlzia [X] poistné 

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou [K] obstarávacia cena + súvisiace náklady: !Xl dopravné !Xl provízia [XJ poistné 

Pohľadáyky [Xl obstarávacia cena O menovitá hodnota 

[Xl obstarávacia cena O menovitá hodnota 

------· ··--- -----
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Informácie k easti E. pism. d) prilohy č. 3 o tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok 

Účtovné a daňové odpisy 

O sú rovnaké 

~ stl rOzne • tlčtovné odpisy vychádzajú z daňových odpisov prepočitaných podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka 

O sú rôzne- účtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby opotrebenia majetku 

Doba Sadzba 

Popis majetku odpisovania odpisov Odpisová metóda 

-
-

----- --

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 

Informácie k časti F. pism. a) prilohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku 

Dlhodobý nehmotný majetok Bežné úetovné obdobie 

Aktivované Softvér Oceniteľné Goodwill Ostatný Obstará- Poskytnuté 
náklady na práva DNM vaný DNM preddavky 

vývoj naDNM 
Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku účtovného obdobia r-----1788 
Prírastky --

-~-~- --

Úbytky --
---~~~ !------- --

----·- ---
Presuny --

1--------;?88 1-----
Stav na konci účtovného obdobia -----t---------~-~~= 1------- --- -

Oprávky _____ 
------- -- -- ---- t----- --- ------ ----- ----~----

Stav na začiatku účtovného obdobia --- _1341 ------ -- - t---- - ----- ----- ----- -------
Prfrastky 

---------- ----------_Úbytky - ---
1-- -- ---~ -- -- ------

Stav na konci účtovného obdobia ~-~ 1341 --t------- -- --------- --
Opravné polo~ky 

C-------- ---- ----fc---- r----
Stav na začiatku účtovného obdobia 

---------------t----- ------ ----- ----
Prfrastky 

------- --- --·------ ------- -------1----- ------ _" __ -
Úbytky ------ -- - --------- ---- ----,-------~----- t--- ----
Stav na konci účtovného obdobia ---- --------- ------- - ----.- t-- ---- ----- ----1------

Zostatková hodnota 
Stav na začiatku účtovného obdobia --

---- -- ---- ------1------- ---- ----- '----
-- 447 t---- r---~---··----- ----- ·--- ----

Stav na konci účtovného obdobia 447 
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Dlhodoby nehmotny majetok Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Aktivované Softvér Oceniteľné Goodwill Ostatný Obstará- Poskytnuté Spolu 
náklady na práva DNM vaný DNM preddavky 

VÝVO i naDNM 
Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku účtovného obdobia 
1----

Prlrastky -----· 
Úbytky 

··----
Presuny 
Stav na konci účtovného obdobia 

Oprávky 

Stav na začiatku účtovného obdobia--~ 
Prlraslky 

~-- ·-

--
Úbytky 

·----- --
Stav na konci účtovného obdobia 

··- -- --·-
Opravné položky 

Stav na začiatku účtovného obdobia r-------~--
Prirastky 

Úbytky -- --
Stav na konci účtovného obdobia 

Zostatková hodnota 
-- ---

Stav na začiatku účtovného obdobia ------
Stav na konci účtovného obdobia 

lnfonmácle k časti F. pism. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku 

Dlhodobý hmotný majetok Bežné účtovné obdobie 
Pozemky Stavby Samostatné Pestovaters Základné Ostatný Obstará- Poskytnuté Spolu 

hnuteľné ké celky trv. stádo a OHM vaný OHM preddavky 
veci porastov ťažné zvier. na OHM 

Prvotné ocenenie 
Stav na zač. účt. obdobia 1006_9~ 428365 738629 393161 256710 --
Prírastky 

------- ----·· ---- ·--- ------ ---
Úbytky ----- ~--- -- ----- -Presuny _____ 

-- -- ----·--- --
Stav na konci Učt. obdobia 1006954 428365 738629 393161 256710 ---- ~·-- -

Oprávky ····--cc-- ---·--· 
- 106316 

"" ·-··--- ·--- ----- t--
Stav na zač. účt. obdobia 362910 46922 
Prirastky 

-- ··-·--'~ 
2918 5433 2375 -

Úbytky -
---- -- --·-··· -------

Stav na konci Učt. obdobia r _111749 ____11!_6~ 49841 
--·--·- ---- ------ 1---- -

Opravné položky 
--- -·-- ·----- -----·- --- --

Stav na zač. účt. obdobia 
··-- ·- . -- ·---· - ----· ----

Prírastky --·- -·------ . ·--·---·-- ·--···---·· t--- ·-- t---
Úbytky 

-·--·- --- --·-- ------ ---·-· -· ---
Stav na konci Učt. obdobia 

1--- --· - ----------- -
Zostatková hodnota 

- -- --·- --
__ Stav na zač. účt. obdobia 1006954 322049 375719 393161 209788 -- -

Stav na konci Učt. obdobia 1006954 316616 351967 393161 206869 
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Dlhodobý hmotný majetok Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Pozemky Stavby Samostatné Pestovaters Základné Ostatný Obstará- Poskytnuté Spolu 
hnuteľné ké osiky trv. stádo a OHM vanýDHM preddavky 

veci porastov ťažné zvier. na OHM 

Prvotné ocenenie 
Stav na zač. účt. obdobia --
Prírastky - ----
Úbytky 

--

Presuny ---- f----- 1----
Stav na konci účt. obdobia -- ------

Oprávky -
Stav na zač. účt. obdobia -----
Prírastky f---- -- -- ---
Úbytky . ---- --f--
Stav na konci účt. obdobia -------- ------ ---- -----· 

Opravné položky 1--- --- ----
Stav na zač. účt. obdobia 

Prírastky 
Úbytky ------·· -
Stav na konci účt. obdobia 

Zostatková hodnota - ------
Stav na zač. účt. obdobia --
Stav na konci účt. obdobia 

Informácie k časti F. pism. b) prílohy č. 3 o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 

Popis majetku SpOsob poistenia lfYilka poistenia 

Budovy, tribtína, kamerový systém, UT -----·--·----
Motorové vozidlá ·-----

Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohl'adávok 

Dlhodobé pohľadávky 

živelné poistenie, majetok 
zákonné, havarijné 

V lehote 
splatnosti 

Po lehote 
splatnosti 

4856 
2242 

Spolu 

Pohľadávky z obchodného styku --·------ ___ -----·- _____________________ -+----
Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ _______ ----·-----------t----- ______ +----
Ostatné pohl'adávky v rámci konsel. ~_lk_u _________________________________ "_·----+------jC-----

----- ---------------·-[-------
Pohľadávky voči sp~ločníkom, členom a združeniu 
Iné pohľadávky !---"'==='-'---------- ----------·--------------- -·-----+---------
Dlhodobé pohľadávky spolu 

Krátkodobé pohl'adávky V lehote 
splatnosti 

Po lehote 
splatnosti 

Spolu 

Pohl'adávky z obchodného styku . 6920 297476 
f-::P-:'o'Ch'él'a"d;';á"-v;k'y'-v~o-':č:'-i "dcé=;-crs"k"'e'éj '-a'"m"a"te'-rs-k,-e"'j""ú'J·c----~--_-----= ·-------------··--- - ---- --- [-------- r--

304396 

··-···----------------·----,--------- ---- ----
Ostatné pohľadávky v rámci konsel. celku --·----t----------·- ---------·--·-··- --- ----------

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a zdru_ženiu 
------- ··- --.-- ----- ------

Sociálne poistenie -, --·-
Daňové pohľad~vky _a dotácie 

~_é pohl'adávky ___ _ 
Krátkodobé pohľadávky spolu 

7814 -- ------- 1--- ----n14 
-·-· -------f--·----

- - 68883 --- -- -- -- 68883 
-'-- 83617 297476 381093 

Pohľadávky podl'a zostatkovej doby splatnosti l BO PO 

f-Pohľadávkypolehotesplatnosti .. __ _ _ _ ··-----·-- ____ ______ -J-_2974~~ 246740 

. Pohl'adávky so zoslatkovou dobou splatnosti do 1_r<>_~ ___________ ._-_--_-_--_-_________ ----~---t~ _=- -~88~13-069
1

3
7

----~482814
00

~ _ Krátkodobé pohl'adávky spolu ________ . --·-- __ ____ _ 

_ --~9hl'adávky so zostatkovou ~ob~~~platn<?,sti _1 __ - ~-!~kov _ 

____E'ohľadá~ky so zo~~~k_c>V~l! dob~~-~pla_t~~~-i dJ_~~?-~~_ko 5 r<:'~v 

_Dlhodobé pohľadávky spolu ----·---·----- _____ . 
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Informácie k časti F. pism. w) prilohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku 

NáZov položky BO PC 
Pokladnica, ceniny 3661 556! ··-··--· 
Bežné bankové účty 24254 767! ---------
Bankové účty terminované ---------- . .. 
Peniaze na ceste ----------
Spolu 27915 1324• 

Stav na Prírastky Úbytky Stav na konc 
Krátkodobý finančný majetok začiatku účt. účtovného 

obdobia obdobia 
Majetkové CP na obchodovanie 
Dlhové CP na obchdovanie 

-
Emisné kvóty 
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané po splatnosti 

Ostatné realizovateľné CP -
Obstarávanie krátkodobého fin. majetku 
Krátkodobý finančný majetok spolu 

Informácie k časti F. pism. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlílenia na strane aktív 

Opis položky časového rozllšenia Hodnota BO Hodnota PO 

Náklady budúcich obdobi dlhodobé, z toho: 

-· -

Náklady budúcich obdobi krátkodobé, z toho: 21717 592! 

-

Príjmy budúcich obdobi dlhodobé. z toho: 

·--- ----------------
---- ----------- ·--------.. -·- -·--·---------r------

Prijmy budúcich obdobi krátkodobé. z toho: 450000 455490 --·-- .. --·--- _____ .. ____________ !---·-·-·- ------
f---·---·-----·----- _. . ------------------------·-· ------~- ------------· 

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY 

Informácie k časti G. pism. a) tretiemu bodu prilohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadani účtovnej straty 

Názov položky Bezprostredne predch. účt. obdobie 

Účtovný zisk 436529 
Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie 

Prídel do zákonného rezervného fondu 
Pridel do štat~~.!_~ych a ostatných fondov 
Prídel do sociálneho fondu 

f--·-c~='-=:::""-=~~;--:--~:---· ·---------------------------------+-~ --------
Prídel na zvýšenie základného i~~---· ----·-- -----·---~~---·--·--

Úhrada straty minulých obdobi -----------···---- -~--- _ _ -·---·-----------·-·- .. 
Prevod do nerozdeleného zisk~ __ minulých rokov __ ·-·--------------------·---------·- -----·----------

-·-- Rozde~nie podielu na zisku_ sp~~-~~íkof"!1~.~!~~-~~- __ ... --·-
Iné ---------··---------·-· ·~----·-

Spolu 

NáZov položky 
Účtovná strata 
Vysporiadanie účtovnej straty 

Zo zákonného rezervného fondu 

Zo štatutárnych a ost~!~~~-~!!_~-~---
Z ne rozdelenéh'?. zisku f_!linu!ý_~h rok~v. 

Úhrada straty sp~!.'?~ník~. _____ _ 

~v~_~o_!l_~~h~-~-~~~~-~~~ty minulý~~- f!J~~~-
Iné 

-~-----·· 

Spolu 

----.. --. -·--~~c---
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lnformAcle k časti G. plam. b) prllohy č. 3 o rezervách 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Stav na zač. Tvorba Použitie Zruäenie Stav na konc 
účt. obdobia účt. obdobi 

Dlhodobé rezervy, z toho: 

. 

--··-----

-
.. 

-- ·-
Krátkodobé rezervy, z toho: 13052 1305: 

. -· -·-----

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
Stav na zač. Tvorba Použitie Zruäenie Stav na konci 
účt. obdobia účt. obdobié 

Dlhodobé rezervy, z toho: 
r-==='-=='-'-'-'=.=c""--------c··--- .. ·------·--+----j-----+------+---
r-------------------··- --------+--- --+------+----+---

------------- --------+-- --t-------1------+---

1-'-K"'rá=t'-"kod=o"-bé=--'-'re=z=e'-'rvy-'-''-'z'-'t"oh"'o"-: _____________________ _13052. '--------· -+-----+-------1--__.:.13,_,0=52 

.. ---·------·- -----·- - --- f-· ----.. --f-·-------·t--·---
--·----------------·------··· ----- ------ --- ---·· r--·-----1---- ---1-----

-----·--.---.----- ---··-· --... -

~---·------·- ·------·-- --- .- ----1 --------1-------+-------+----
-------... ----------·-------· -- ·- ... . .... - ---------- f--------1----·- ··----

----·----------·----1-----··-- - --· -- .... ---·+-----

Informácie k časti G. pism. c) a d) prllohy č. 3 o záväzkoch 

Názov položky BO PO 
Záväzky po lehote splatnosti 258602 106038 ----------- ------ ---- -------- -----

554305 729923 Záväzky so zostatkovou dobou splatnC?_sti do 1 roka yrátane _______ 
··-· . -----·-----··-

Krátkodobé záväzky spolu 812907 835961 
------------------

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov 842894 958578 . --------- ·-- ... 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 ro~ov ____ 

·---------- ---- ----------------. 
Dlhodobé záväzky spolu 842894 958578 

Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu 

Názov položky BO PO 
_ Začiatočný stav sociálneho fondu 35 124 

--------·-~C---.c.:C:... 
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 
Tvorba sociálneho fondu zo zisku 
Ostatná tvorba sociálneho fondu 

Tvor:ba sociálneho fondu spolu 
čerpanie so~iálneho fondu 
Konečný zostatok sociálneho fondu 

142 630 . -----·---··----·--. -------. .c.=+----"= 
.. -. ·- -------

... --· -------:-;-::- _ ... - -

142 630 

----·· . rnc_----719 
------~ ____ 4!;_l_ 35 

-- ------- --- --·-·- ·-
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lnformillcle k časti G. plsm. l) prllohy č. 3 o bankových úveroch, p6žlčkillch a krilltkodobých finančných výpomociach 

Mena úrok p.a. v% Dátum Suma istiny za Suma istiny za: 
Názov polotky splatnosti BO PC 

Dlhodobé bankové úvery 

---
---------------·-

------- - ----·· 
Krátkodobé bankové úvery 

.. 

- ·-·----
Dlhodobé pôžičky 

·- ----~----

·----·· 

--------------- -----·-r---- -. 
-- ----------- ~--

Krátkodobé pôžičky ------ ··--·-·--------·---
eur 911272 1053441 ----------------

--------
Krátkodobé finančné výpomoci ···--·-----· ·----

-

Informácie k časti G. pism. j) prilohy č. 3 o významných položkách časového rozlišenia na strane paslv 

Hodnota BO Hodnota PO 
Näzov polotky 

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: 

1-------·---·--------··-------- ·- -··-···----------··----- --------+----
-- - ·--·-·--------·----+----+----

Výdavky budúcich obdobf krátkodobé, z toho: 
p=""-===-==·.."'.'::==~"-""·--- ---·-··--- ·--·----·---------·----·-!-------+-----

.. -·------- - -·----·-·- -·--·---·-----·-·-·----·--- ·--·---- ·----

~- -··------·-·-------·--··--·--------------·---+----+----
Výnosy budúcich obdobi dlhodobé, z toho: .. .. ··-···· .. _. -· ·--- ------------+-------+------

-------------- ----------------1--------- ----

Výnosy budúcich období krátkodobé:. z toho 21717 36574 ·-----····---·--------------t---=.:..:..'-'-11---_.:--:".'..-' 

------- ··-·· ·------·· 

1------·-----·---·-·-·----

H. VÝNOSY 

Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách 

Oblasť odbytu 

·····--·----·-

Spolu 

·-- - -·-----11------
------1--------------

...... -- -··- -----·------·--

f----------·- _______ _,.T.!.y,_p_.v!.'ýr,.,o:-:b::cko::vo., .::lo:.:v.=ac:ro:.:v.._, :osl=už=i:-:eb=,---------

BO PO BO PO BO PO 

··-----·-f--·------- ·---- ·- ------+ 
- . ··--- --· ----- -· ···----· . ------

-------1-----·· .. ----------·- -------
·-- -·- f.---------· --· ·-- ---------------· 

Ostatné výnosy z HC vznikli odpustenim pôžičky p. Prieložného vo výške 447.258,87 EUR. 

V položke tržby z predaja služieb je zahrnutá položka so spriaznenou stranou Dúha, a. s., vo výške 225.000,· EUR 
za obdobie 01.2013- 03.2013. 
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lnfonnácle k časti H. plsm. g) prllohy t. 3 o tlstom obrats 

Nézov položky 

Tržbv za vlastné výrobky 

Tržby z predaja služieb 

Tržby za tovar 

Výnosy zo zákazky 

Výnosy z nehnutelnosti na predaj 

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou 
ť:istý obrat celkom 

l. NÁKLADY 

Informácie k tasili. prilohy č. 3 o nákladoch 

Nézov položky 

Náklady za poskytnuté služby, z toho: 

Náklady voči auditorovi, audltorskej spoločnosti, z toho; -
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 
iné uisťovacie audftorske služby ---·---- -
súvisiace auditorske služby 

dar"'ové poradenstvo -------------------
ostatné neaudftorske služby 

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho; ______ 

za poskytnuté služby hráčom a reliz. tímu 

.- ----------

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: -
poistenie ----------
platby SFZ .. ----------·- ---·--

----- --------- ----- ----- - -----

---- '"------ ---------------------------- -----
Finančné náklady, z toho: 

------- -------------- ----- ----- -------
Kurzové straty, z toho: ----- ---- ---- -------

~_Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka ------ ----
Ostatné význart:Jné pol~žky fi~ančných nákladov, z toho: 

··---------- --- -----

úroky ----- ---

-- --------- --- ··----· 
Mimoriadne náklady, z toho: - -------------

------------ --~-- --------·----·--- ----- ---

J. DAŇ Z PRÍJMOV 

Informácie k časti J. pism. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z prijmov 

Názov položky 

Suma odloženej daň. pohľadávky účtovaná ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z 
príjmov 

·--

-----

Suma odloženého daň. záväzku účtovaná ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov 

----·· ---- --··--------~-c--c-·- --------- -----------
Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov. ako aj 
dočasných rozdielov predch. účt. období, ku ktorým sa v predch. úď:. obdobiach odložená daň_ pohľ. neúčtovala 

-
Hodnota BO Hodnota PC 

285634 16002' 

470166 
755800 160021 

Hodnota BO HOdnota PO 

295573 
1660 

201690 

19179 
4303 

t---- 13922 

--f------

9842 -----

f-· 
1------

9301 

1-------- ------
-----f-----

1----

Hodnota BO Hodnota PO 

-------1-- - -

Suma odloženého daň. záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v 
bežnom obdobi, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach 

f--- . ---~- -------------------------
Suma ne uplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a 
odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka 

l -~--
-Sum7~10ž-en-ej d-an-i~ príjmO~.kío~á-~~-~~ťc;h-uj-e ~-a-p~IOžk}t-účtO-va_n_é Priamo na účty v-l-as-tnéhO imania bez -- --+ ~- --- j-- -
účtovania na účty nákladov a výnosov i 

--------- ~~--------------- _____ l__ __ __j ____ _ 
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Informácie k časti J. písm. l) a g) prilohy č. 3 o daniach z príjmov 

Bežné llčtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce llčtovné obdot 
Názov položky Základ dane Daň Daň v% Základ dane Daň Daň v~ 

Výsledok hospodárenia pred zdanenfm, z toho: 436529 x x -427590 x x 
teoretická daň x x 

----- --
Daňovo neuznané náklady -102815 33471 --
Výnosy nepodliehajllce dani 447259 924500 
Umorenie daňovej straty 
Spolu 
Splatná daň z príjmov x x 

~---

Odložená daň z prljmov x x 
---------- ----- ·------- ------

Celková daň z príjmov x x 

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH 

Informácie k časti K. prflohy č. 3 o podsllvahových položkách 

Názov položky Hodnota BO Hodnota PO 
Prenejatý majetok - ---------~-
Majetok v nájme (operatlvny prenájom) ------- ---
Majetok prijatý do úschovy -----------------
Pohľadávky z derivátov ___ " ___ -----------
Záväzky z opcií derivátov 

------~----~--------- -
Odpísané pohľadávky 
Pohľadávky z leasingu -------
Záväzky z leasingu 840427 855728 
Iné položky 

O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ 
ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

Po 31.3.2013 nenastali také udalosti, ktoré majú vplyv na verné zobrazenie skutočnosti uvádzaných v tejto účtovnej závierke 

P. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA 

Informácie k časti P. prflohy č. 3 o zmenách vlastného Imania 

Bežné účtovné obdobie 
Stav na zač. Prírastky Úbytky Presuny Stav na konc 

Položka vlastného imania účt. obdobia účt. obdobia 

Základné imanie 381730 381730 r--;o:;c==;=é"';"=;--,--;---o--c --c---;--:;--:----· ______ ___ __ ___ ----- r-----cc.=.cc_=--j-----t----------j-------t---'-"-'-'-=--
VIastné akcie a vlastné obcho=dc.né=-'-po=-d=i•=-1"-y ________________ r-- ______ -+-- _ _ ___ --r----------r------
Zmena základného imania 
Pohľadávky za upisané vlast~é _imanie 

--- -- - --- --------
Emisné ážio 

31018 31018 ---------------- ---- - --'-~č-+----::-::-c::-+-- -=-:-c::-l--------t-----=-~ 

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z k~pitálov~c;_h \fkladov 3319 ____ c~319__ ____ -3_31_9__e-------+---'3'-'3'-'1_,__9 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a z~~äzkov _ _ ____ ~- _________ r----- _ --j'-------t-----
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín--------~----------- ~--

Ostatné kapitálové fondy 

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúče~i, splynutí a rozde~~~! _

3319 
________________________ _ 

_ Zákonný rezervný fond ____________ _ _ ___ ----f------"-'--"'--1------- ___________ _ 
Nedel~!eľný fond ____________ ___ __ ___ ___ _ ______________ _ 

3319 

$tatutárne fondy a ostatné fondy 
Nerozdelenýziskminulýchrokov___ ---------- ----212401- r------ --- 427590 -215189 

_Neuhradená strata 111inulýcl1_rokov - . ----------- --- -314200 314200 - .. 314200 -314200 

- -- ~~27590 r- J9480l -42759§_ ~~=------+----'3'-'9'-'4"-80=-7-_ Výsledok hospodáreni~_b-~-~~~_Qčt<?v~éh~_op_~~!! ___ _ 
Vyplatené dividendy 

_ Ostatn~_p~ložky vla_~~n~9 im~~J-~-
Účet 491 -Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikatel'a 



Bezprostredne predchádzajQce Qčtovné obdobie 

Stav na zač. Prtrastky Úbytky Presuny Stav "~a kor 
Polofka vlastného imania úet. obdobia účt. obdob 

Základné imanie 

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 

Zmena základného imania --
Pohľadávky za uplsané vlastné imanie 

--·-·· 
Emisné éžio --------
Ostatné kapitálové fondy 

Zákonný rezervný fond (nedeltteľný fond) z kapitálových vkladov 

Ocer'lovacie rozdiely z precenenia majetku a závazkov 

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastfn 
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčeni, splynutl a rozdelení 

·-· 
Zákonný rezervný fond 
Nedeliteľný fond 

---- --·-----
$tatutárne fondy a ostatné fondy 

" 

Nerozdelený zisk minulých rokov -------
Neuhradená strata minulých rokov ----
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia -
Vyplatené dividendy - ---
Ostatné položky vlastného imania 

" 
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Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

1. Výkaz komplexného výsledku k 31. decembru 2013 
v € 

Tržby 
.c__~~~-

Náklady na predaj -·----------- ------------------·· 

Hrub9 zisk 

Náklady na distribúciu 

Náklady na služby 

Osobné náklady 

Poznámka 

6.1 

6.1 

6.1 

6.1 

31.12.2013 

86 838 314 

18 482 271 

68 356 043 

2 380 

13 382 862 

6.2 30 596 597 
- ______________ " ____________ -----------------------------~-----··---------- ---

31.12.2012 

85 192 732 

19 913 023 

65 279 709 

2 362 

13 983 676 

30 324 568 

Ostatné náklady 6.3 28 696 92J 30 934 269 
---------·--··-·· - -----------·-----------------·--- ·--------------- ------ ----

Ostatné výnosy 6.3 7 996 764 9 749 772 

Finančné náklady --------~6~.4, ________ 1~1~9=2~563_~1=28=2~8~7~1 

6.4 1 210 767 

Podiel na zisku pridružených podnikov 
-·· ----.-·-------------·-·-- .. ·------··---- - ___ ......... -- ----

2482 692 -1 497 498 

31.12.2011 

83137 969 

19 165 481 

63 972 488 

784 

12 743 508 

28 509 858 

28 100 287 

7 379 855 

1 453 964 

404 

544346 

--------··----~~-

Daň z príjmu 6.5 604 687 395 493 -722 552 
--·------------------~~~~---~~~-

-----~---~~-----~------------------~-----·---·------·-------~~-

Zisk za rok z pokračujúcich činností 
----------- .. - -----------

Strata za rok z ukončovaných činností 

ZISK ZA ROK 

Ostatné súčasti komplexného výsledku: 

Kurzové rozdiely z prepočtu prevádzok v zahraničí 

Finančné aktíva k dispozícii na predaj 

Zabezpečenia peňažných tokov 

Prírastky z precenenia nehnute1ností 
----- --------------- - - - ---

Aktuárske zisky (straty) z definovaných 

dôchodkových programov 

Podiel na ostatnYch sl1častiach komplexného 

v)tsledku pridružených podnikov 

Oa;l z príjmov vzťahujúca sa na zložky ostatných 

súčastí komplexného výsledku 

Ostatné súčasti komplexného výsledku za rok po 

zdanení 

;~~U<OV'Í' KOMPLEXNÝ V"Í'SLEDOK ZA ROt< 

'aditein~r: 

l< ·ntrolujUcTrn pocJielonT 

t--1:-:kont:-clu}licim pod1elom 

6.2 

6.5 

1 878 005 

1 878 005 

-358 422 

82 437 

-275 985 

1 602 020 

i 078 ODS 

1 05(.-i S6C 

-1 892 991 

-1 892 991 

-414032 

78 666 

-335 368 

-2 228 357 

-í 892 99i 

-1 03G ?91 

-856 200 

1 266 898 

1 266 898 

-191 208 

36 330 

-154 878 

1112020 

: 266 898 

H94 260 

572 638 



Celkový komplexny výsledok priraditeTný: 1 602 020 -2 228 357 1 112 020 
----~------·--- ------- -------· 

Kontrolujúcim podielom 

NekontrolujUcim podielom 

Zisk na akciu (v menových jednotkách}: 
- -- . ---··---~---·--- ··---~-----· 

Základný a zriedený 

901 296 

700 724 

-1 220 471 609 387 

-1 007 886 502 633 

Vykázanie daňových vplyvov vzťahujúcich sa na každú zložku ostatných súčastí komplexného výsledku za rok končiaci 31.12.2013 

v€ 

Kurzové rozdiely z prepočtu 

prevádzok v zahraničí 

Finančné aktíva k dispozícii na predaj 

Zabezpečenia peňažných tokov 

Prírastky z precenenia nehnuteiností 

Aktuárske zisky {straty) z 

definovan}'ch dôchodkových 

programov 

Podiel na ostatných súčastiach 

komplexného výsledku pridružených 

podnikov 

Ostatné súčasti komplexného 

výsledku 

-------------· 
31.12.2013 31.12.2012 

Suma pred Daňový Po Suma pred Daňový Po Suma 

pred 

zdanením 

zdanením (náklad) očistení o zdanením {náklad) očistení o 

-358 422 

úžitok daň 

o 

o 

o 
o 

82 437 -275 985 

o 

82 437 -275 985 

úžitok 

-414 032 78 666 

daň 

o 

o 

o 
o 

·335 366 -191 208 

o 

-414 032 78 666 -335 366 -191 208 

31.12.2011 

Daňový Po 

(náklad) očistení o 

úžítok daň 

o 

o 

o 
o 

36 330 -154 878 

o 

36 330 -154 878 



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

2. Výkaz finančnej situácie k 31. decembru 2013 

v € 

Poznámka 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

AKTIVA ---·--------·-------- ........................... __ _ 
Dlhodobý majetok 

---·--------------------·" ·-···-····"'""' .. ___ .. ____ _ 
Nehnuteinosti, stroje a zariadenia 

Goodwill 

Ostatný nehmotnY majetok 

Investície do pridružených podnikov 

Finančné aktiva k dispozlcH na predaj 

Odložená daňová pohiadávka 

Dlhodobý majetok spolu 

Krátkodobý majetok 

Zásoby 

Obchodné a iné pohľadávky 

Splatná daňová pohTadávka 

Krátkodobé finančné nástroje 

Peniaze a peňažné ekvivalenty 

Náklady budúcich období 

Príjmy budúcich obdobi 

Krátkodobý majetok spolu 

Dlhodobý a krátkodobý majetok spolu 

6.8 

6.9 

510 292 031 

1893441 

10 000 

......... - ...... --................ _ ..... .. 

6.5 980 986 

513176 458 

517 156 588 505 320 166 

2 050 604 

5 ODO 

1 676 026 

5 000 

830 804 836 311 

520 042 996 507 837 503 

--- ·-----.. ·----· 
6.7 

6.6 
·-------·---

6.5 

6.10 

6.10 

1 993 761 

17 560 997 

351 234 

2 071 820 

404 222 

22 382 034 

535 558 492 

2 030 910 

18 656 548 

436 896 

3 255 935 

219 587 

1 838 073 

18 592 685 

356 822 

o 
191 090 

236 104 

o 
24 599 876 21 214 774 

544 642 872 529 052 277 



v€ 

VlASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 

Vlastné Imanie priraditeTné vlastnfkom 

spoločnosti 

Základné imanle 

Nerozdelené zisky 

Ostatné súčasti vlastného imania 

Vlastné imanie priraditeTné vtastnfkom 

kontrolujúcich podielov 

NekontrolujUce podiely 

Vlastné imanie spo!u 

Dlhodobé záväzky 

Zamestnanecké pôžitky- soc. fond 

Dlhodobé úvery a pôžičky 

Odložená daň 

Dlhodobé rezervy 

Ostatné·záväzky a prijaté preddavky 

Dlhodobé záväzky spolu 

f\rátkodobé záväzky 

Záväzky z obchodného styku 

Iné krátkodobé záväzky bez kb. úverov 

Krátkodobé úvery a pôžičky 

Krátkodobá časť dlhodobých úverov a pôžičiek 

Splatná daň za bežné obdobie 

Krátkodobé rezervy 

Výdavky a výnosy budt'ICich období 

z toho vyn.bucJ obd.- dotácie 

z toh,, vj/d.buct ofJd.+vYr1.BO ostal. 

i(rátkodobé záväzky spolu 

Dlhodobé a krátkodobé záväzky spolu 

Vlastné imanie a záväzky spolu 

Poznámka 

4 

6.10 

6.10 

6.5 

6.11 

6.10 

6.10 

6.11 

6.11 

6.11 

6.5 

6.11 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

243 883 339 243 883 339 243 883 339 

-2 386 600 -3 739 953 -935 394 

28 899 596 28 976 693 28 908 308 

152 124 978 148 957 964 148 977 227 

118 271 357 120162115 122 879 026 

270 396 335 269 120 079 271 856 253 

-----

134 047 106 228 84 495 
"~ ------------
25915797 29 649 061 21 855 594 

5 622 559 4 980 865 4833817 

3 002 853 2 644 431 3 230 399 

605 897 1 309 491 1 074 578 
---------

35 281 153 38 690 076 31 078 883 

------------

12122727 

3952173 

16 079 397 

8 543 382 

1 009 398 

1 794 940 

186 3?8 ga7 

:86 3:l9 88-'' 

229 881 004 

265 162 157 

535 558 492 

23 363 875 
----·· -··· 

4779711 

~ 10 193 485 

8 543 382 
- ----~ ·----·-· 

687 239 

2 867 097 

18>:'- :Jer: ''-:!:) 

---:r"-

23ú 832 7'\ 7 

275 522 793 

544 642 872 

24 902 472 

2 927 570 
--~-~- ~----

8 939 220 

7471440 

179 706 

1 997 039 

179699613 

179 638 917 

60 696 

;,:26 í 17 060 

257 195 943 

529 052 196 



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

3. Výkaz Cash Flow k 31.decembru 2013 

v E 

Prevádzková činnosť 

Zisk z bežných činností a aktuársky zisk/strata z dôchodkových 

programov pred zdanením 

Menšinový podiel na výsledku pridružených organizácií 

2013 

2124270 

Odpisy dlhodobého hmotného majetku 24 710 781 

Zníženie hodnoty dlhodobého majetku o opravnú položku a 

zostatkovú cenu pri vyradeni 

Zníženie hodnoty goodwillu 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 

Zníženie hodnoty nehmotného majetku 

NárastJ{pokles) rezerv 

Pok!esi(nárast) pracovného kapitálu 

Cash flow z ostatných prevádzkoyYch činností 

Cash flow z prevádzkovej činnosti 

Investičná činnosť 

Výdavky na hmotný majetok 

Výdavky na nehmotný majetok 

Predaj dlhodobého hmotného majetku 

PredaJ dlhodobého nehmotného majetku 
------~--·-···~--~-----.-- ------~-"--

Akvizícia činnosti 

Ukončenie čirmosti 

Cash f!ows s pridruženými spoločnosťami 

Ostatné investičné peňažné toky 

Cash flows z investičnej činnosti 

v € 

Finančná činnosť 

Dividendy platené akcionárom 

N3kup vlastných akcii 

Predaj vlastných akcií 

Cnsh flow z minoritných podielov 

'·ic.1r;:;st oslain)ich dlhodobých finančných záväzkov 

j:Jokles ostatných dlhodobých finančný·ch záv3zkov 

68 394 

596 333 

-713 735 

-10 712 428 

1 335 641 

17 409 256 

-19 192 523 

-377 383 

52 153 

-5 000 

-19 522 753 

2 013 

-133000 

-223 300 

11 277 {lY:l 

-9 124 38:? 

2012 2011 

-1 911 530 353 138 

·---~------

24 616 813 24 537 002 -•o-·-----

115 008 

·--·-"--~~ 

500 046 437 297 

284 090 1 209 372 

-2 439 315 -7 209 066 

6 957 877 9 844 281 

28 122 989 29 172 024 

-33 280 554 -32 363 092 

-874 624 -529 670 

998 478 96 638 

-5 000 

-33 156 700 -32 801124 

2 012 2011 

-133 000 -126 160 

-252 678 -80 421 

25 012 439 17198205 

-14 892 765 -11 953 397 



NárasU(pokles) krátkodobých finančných záväzkov/ finančný 

nájom 

Pokles/(nárast) krátkodobých investfcii 

Cash flow z ostatných finančných operácii 

Cash flow z finančných činnostf 

Kurzové rozdiely 

Nárast /(pokles) stavu peňazf a peňažných ekvivalentov 

-867 001 

929 347 

35 

-1184115 

-1 635 440 -1 410 913 

8 098 556 3 627 314 

3 084 845 -1786 

---------------· -------·---· 

Peniaze a peňažné ekv·1valenty na zač"iatku roka 

Vplyv zmien výmenných kurzov na otváraciu súvahu 

Peniaze a peňažné ekvivalenty prenesené na začiatku roka 

Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci bežného obdobia 

z toho 

Peniaze v banke a v hotovosti 

Terminované vklady (a) 

Obchodovatelné cenné papiere (al 

Ostatný fm. majetok 

,,\;S pôvodnou splatnost'ou do 3 mesiacov 

3 255 935 191 090 192 876 

3 255 935 191 090 192 876 

2 071 820 3 255 935 191 090 

2 071 820 3 255 935 191 090 



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

4. Zmeny vo vlastnom imaní za rok končiaci 31.decembra 2013 

v€ Základné 
imanie 

Nerozdelená 
zisky/straty 

štatutárne 
fondy 

zostatoki<T _____ 24f8á3339--=93s 394 --17o27 028 
Januáru 2012 

-Zmeny v účtoVnýCh 
zásadách 

Vlastné akcie 

·647 270 

Prebytok z 
precenenia 

Vlastné imame 
pripadajúce 
akcionárom 

kontroluíúcich 
podielov 

o 

Nekontrolujúce 
podiely 

Spolu vlastne 
imanie 

271 856 253 

o 

-prehOdnoteny- --- ·- --243 ss3 339 
zostatok 

·935 394 27027 028 ·647 270 .... '2528 550 145 909 608 125 946645 271 856 253 

Zmeny vlastného 
imania za rok 2012 

DiVldendý -ä - -- --- ------·· 

--~~!!_~!!!Y_ --· ------------
Iné transakcie vo 
vlastnom imaní 

Iné zmeny vo 
vlastnom imaní 

·-C"élkový komplexný 
výsledok za rok 

Kurzové rozdiely z 
prepočtu 

majetkových 
podielov na menu € 
Zostatok k 31. 
decembru 2012 

zmer;y ViastiléhO -
imania za rok 2013 

EmiSia -ak-éii 

Dividendy a tantiemy 

Celkový komplexný 
v;tsledok za rok 

In'; tmnsakcie vo 
vlastnom 1maní 

? taho. pride! do 
re;-erv.bndu 

243 883 339 

--Pfid6fd0 fOO-du na ___ _ 
nákup vlastných 
akcií 
Iné zmeny vo 
vlastnom iman i 

Prevod do 
·:ec;:.di:<leného 
z:isku 
ioS.ť3tok k 31.-------

decembru 2013 
243 883 339 

- -- ----------··---· ----------------- ----

,1_33_0QO _____ - . -··---------- --
-73 615 

-443 202 443 202 ·252 678 -139 857 

-122 139 -67 604 

·2 228 357 ·1 233 396 

·3 739 953 27 470 230 ·899 948 2406411 144 395136 

-133000 . :1:3.3_00_0 

1 602 020 1 602 020 

-115 658 115 668 __ _:_?23 300 _________ 20 _535 ___ -·192 76S 

o 
---- --------------····--

-59 385 .13J 000 
-----·----

-112 821 

-54 535 

-994 961 

124 724 943 

·252 678 

-122139 

·2 228 357 

o 

269 120 079 

o 
·133 000 

- -------- ---

1 602 020 

·192 765 
- ---------------

-115 668 _ _,1-"15".'6""6"8__________ __ _____ o _________________ o_ 

·223 300 ·223 300 ·223 300 

o 

·2 386 600 27 585 898 ·1123 248 2 436 946 145671392 124 724 943 270 396 335 



5. Všeobecné informácie, účtovné štandardy, oceňovacie metódy 

5.1. Všeobecné informácie 

Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky zostavujúcej účtovnú závierku 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice. Komenského 50. 042 48 Košice 

Zakladatei : Fond národného majetku SR 

Dátum založenia : Spoločnost' bola založená zakladateiskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 106/2003, 

Nz25638/2003 zo dňa 8.4.2003 podla zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov . 

Dátum zápisu do obchodného registra: 01.05.2003 (Obchodný register Okresného súdu Košice l, v Odd. SA. vl. č. 1243N) 

IČO : 36 570 460 

DIČ: 2020063518 

5 : i. Hlavné činnost! účtovnej iednotky podla výpisu z obchodného registra: 

• v;iroba a dodávka vody verejnými vodovodmi pre obyvateľstvo. priemysel a polnohospodárstvo, kontrola 

~'~"'spodárenia s vod0u a odvádzaných odpadových vôd z miest, sidlisk a obcí, ochrana zdrojov pitnej vody. 

• vykonávanie ďalšieh vedlajších činností na úseku prevádzky, rozvoja a výstavby verejných vodovodov. kanalizácií" 

\~OV. ako aj pre iné organizácie. 

• sprava, prevádzka, údržba a oprava vodovodnej a kanalizačnej siete, úpravní vôd, čerpacích staníc, vodojemov, 

···':ani odpadových vôd a k nim prislúchajúcich objektov prevzatých do správy podniku. 

• ·_,ykonáva priameho investora výstavby zdravotne - vodohospodárskych stavieb a ostatnej podnikovej investičnej 

\' ~':>tavt'V v zmysle predpisov o investičnej výstavbe zdravotne -vodohospodárskych stavieb v rozsahu stanoveno Iii 

,,.,,"v.r.', oprávnením, zabezpečuje prípravu a projektovú dokumentáciu pre zdravotne~ vodohospodárske stavby, opra\'Y 

·.Jdržbu základn)ch prostriedkov. 

• vykor:áva ďalšie nadväzujúce a pomocné činnosti podniku, servisné a oprav~1renské práce a techno!ogic:<:é mon\)l}·e 

'Lf_•· .:~~·1\c :é re'·IÍZÍe vyhmden:fch technických zariadení pre potreby podr~iku crípadne i pre iné organiz2:ci~:- Vykci!-1::'-<'Ja 

• 
"· rn :;:Jví::.::ace, cesŕou dodávateľských organizácií 

• znr_-~e:z;:;ečuje systematické využívanie výsledkov vedy a techniky na zvyšovanie technickej a technoiog!ci<ej Lirc;v;>·: 

hus;Jud3rskydl procGJov vrátane odbornej prípravy pracovníkov, zabezpečuje technick~' roz-.Joj e 

,_-,-, _:;;,"r·.'iS!2Ce pre pot!·ef:;y ~Jodniku. prípadne i pre iné organizácie 



• zabezpečuje plánovaciu. finančnú, účtovnú a mzdovú agendu spojenú s riaden fm hospodárskej činnosti podniku. 

Vykonáva kontrolnú činnosť. 

• nákup a predaj vodárenskej technológie 

• projektovanie, sledovanie, riadenie. vykonávanie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu 

• montáž vodomerov na studenú vodu a vodomerov na teplú vodu 

• výroba tepla, výroba elektriny. rozvod elektriny. rozvod tepla 

• nakladanie s odpadom: 

-odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a odvoz odpadov zo septikov a žúmp 

-čistenie odpadových vôd 

-spracovanie a skladovanie stabilizovaného kalu na čistiarňach odpadových vôd a jeho vývoz 

-prevoz očkovacieho kalu pri zapracovaní novjch čistiarni odpadovýr:n vôd. 

-skladovanie kalu z úpravy vody 

- odvoz spotrebovaných olejov a kyselin výkupcom 

• zabezpečuje úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

• zabezpečuje vodohospodársky. technický a investičný rozvoj na úseku zdravotne -

vodohospodárskych diel a zariadení a spolupracuje pri zostavovaní vodohospodárskeho 

plánu 

• vykonáva výber pracovníkov na príslušné pracovné pozície, zabezpečuje starostlivosť o zamestnancov a 

zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov 

• opravy a montáž určených meradiel v rozsahu: merače pretečeného množstva vody- na teplú vodu 

• opravy určených meradiel v rozsahu: merače pretečeného množstva vody- na studenú vodu 

• výroba určen')1ch meradie'! 

• 'Jykor:ávsnie iaboratórnych činností v odbore vodovodov a kanaliz;kii 

• ubytovacie služby v rozsahu voľných živností 

• uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

• uskutočňovanie jednoduchých stavieb. drobných stavieb a ich zmien 

• výkon činnosti stavbyvedúceho pozemné stavby 

• výkon činnosti stavebného dozoru pozemné stavby, inžinierske stavby - potrubné. energetické a iné líniové stDvby 

technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - vykurovanie a klimatizačné zariadenia, tepelni, 

zariadenia 

• sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteinosti (realitná činnl)St'\ 

• -,í~Í·Tobo prismyse!ných hnojfv 

• ~:L1pa tcvaru za účelom jehJ ~>:·e.:Joja konečnému spotrebitel:··vi v'' ;::s:n.J živnosti 

• klp;_; tcNé!rU za Ličelorn jeho prer.:laJa inYm prevádzkovateiorn ž!vnos!! 11 !C:O:> -;hu voTnej živnosti 

• 1/erc---:jtl~~ obstarávanie 

• (JŽitkovej vody, chladiacej ;:;;, 



zmäkčenej vody 

• overovanie určených meradiel- merače pretečeného množstva vody 

• ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v 

chatovej osade triedy 3., v kempingoch triedy 3 a 4 

5 1.2. Informácie o počte zamestnancov 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 2105 2172 

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 
2134 2204 

zostavuje účtovná závierka, z toho: 

počet vedúcich zamestnancov 131 132 

LÍčtovná jednotka nie je neobmedzene tvéiacim spoločn i kom v iných účtovných jednotkách. 

5. l. 3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

Táto účtovná závierka je riadna účtovná závierka spoločnosti. Bola zostavená za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 

31.12.2013 podla medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo tak. ako boli schválené Eú a podla slovenských 

.:,dcvných predpisov . 

. ( Sä·'!··a/<7!7/e pr-edchildz~!l.íce_/ tJäovnej závierky: 

>·.tG\inil zavicľka za účtovné obeiobie od i 1.2012 do 31 12.:2012 zB z-~kcruvu Sfl(1)0ÓJOsť VVS a.s., Košice bola schvalená 

· ·dnýrn :z.:hrcnl3Ždenim a.s. dňa 14.5.2013. 

~~- /.5. Udaje o príjmoch a výhodélch členov štatutárnych orgánov. dozotných oJgánov a iných orgánov účtovn~jjednotky 

Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov za Hodnota prijmu, v)'hody bývalých členo·• orgánov za 

Diuh í•i-!j:nu. výhody účtovné obdobie 2013 účtovné obdobie 2013 

šlalutarnych dozorných iných štatutárnych dozorných iných 

Perlažné prijrny 73 965 87 266 o o o o 

"\ ·2 ic:u; 



5.2. Účtovné štandardy 

Na základe novely zákona o účtovníctve č.431/2002 Z. z. novelou č. 562/2004 Z. z., ktorá je účinná od 01.01.2005 je 

povinnosť uplatňovať Medzinárodné účtovné štandardy IAS/IFRS aj v praxi slovenských obchodných spoločností pri splnení 

aspoň dvoch z nasledujúcich troch podmienok: majetok a výška obratu nad 165 969 594,40 € a priemerný prepočítaný 

počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období presiahol 2 000. 

Táto podmienka je vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. splnená a implementácia IAS/IFRS bola 

uskutočnená za účtovné obdobie 2007. 

Účtovná závierka bola zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardami finančného výkazníctva (IFRS) vydanými Radou 

pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) a s intepretaciami vydanými Výborom pre interpretácie medzinárodného 

ŕrnančného vykazovania (IFRIC). 

Táto účtovna závierka vychádza z otváracej súvahy spracovanej k 1.1.2005 a následných zmien vo výkazoch spoločnosti 

pripravených v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo tak, ako boli schválené EÚ. 

5.3. Oceňovacie metódy 

Účty boli zostavené na akruálnej báze a na základe zasady historických nakladov, pokiai nie je uvedené inak. 

Členenie- kratkodobosť/ dlhodobost' 

V séJVislosti s charakterom svojej činnosti Spoločnosť zverejňuje krátkodobé a dlhodobé aktíva a krátkodobé a dlhodobé 

záväzky ako samostatné časti priamo vo Výkaze finančnej situácie . 

(\ktíva a záväzky sú vykazované podia svojej likvidity. Krátkodobé aktíva zahrnujú peniaze, peňažné ekvivalenty a ostatné 

aktiva. pri ktorých sa predpokladá, že budú realizované do dvanástich mesiacov od dátumu výkazu finančnej situácie. 

· )~.tcdné ?ktíva sú klasifikované ako dlhodobé. 

/~,·,.:äzky sú vykazované ako krátkodobé, pokia! budú uhradené do dvamls 1ich rr•esiacov od dátumu výkazu finančnej situácie 

"{.sti<.y ostatné záväzky sú klasifikované ako dlhodobé. 

5. 3. 1. Funkčná mena a prepočet cudz ich mien 

· '·' 1.! .2009 je z dôvodu zavedenia Eura v SR funkčnou menou spoločnosti menou vykazovania mena Euro. K 1. Januáru 

·l), s;oo!očnost' vykonala prechod zo slovenskej meny na Euro, a to prepočtom konečných zostatkov jednotlivých 

.,:)!ytlcký'Ch (Jčtov zo slovenských korún na Eurá podla metód a zásad ustanovených zákonom č. 431/2002 ?.7 

,:,čtovníclve s použitim konverzného kurzu (30,1260 SKK/1€) a v prípade poskytnutych preddavkov v Eurách s puuLtirc' 

·<_.: .. ~:.r:c.:l<;0ho :c;urzu na hodnotu preddavku v Eurách v .:::ase jeho vzniku. 

-. ·.'\S.lh.cit_; ·.1 .:udzícfl menách Sú pri počiatočnom uznaní účtujú tak, že sa čiastka v cudzej mene prepočita n<:< fur:kól:·; .1 :~:·r~ 



K dátumu zostavenia účtovnej závierky sa peňažné položky výkazu finančnej situácie vykážu použitím kurzu ECB, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

5.3.2. Pozemky, budovy a zariadenia 

Pozemky, budovy a zariadenia sú oceňované obstarávacou cenou, zníženou o oprávky. Odpisy sú vypočítané na lineárnej 

báze v rámci doby životností dlhodobého hmotného aktíva. PokiaÍ sa majetok skladá z komponentov, ktoré majú rôznu dobu 

životností, je odpisovaný každý komponent samostatne. Pozemky sa neodpisujú. Výdaje na opravy a údržbu sú účtované do 

nákladov v dobe ich vzniku. Technické zhodnotenia sú účtované ako zvýšenie vstupnej ceny za predpokladu, kedy je 

pravdepodobné, že budú mať za následok zvýšenie ekonomického prospechu (v porovnaní s predchádzajúcou výkonnosťou 

aktíva), a tento prospech poplynie do spoločnosti. Odpisová metóda, ktorá sa aplikuje na , budovy a zariadenia, sa 

periodicky preveruje. 

Odpisy sú vypočítané na základe odpisových plánov spoločnosti, ktoré odzrkadľujú dobu životnosti dlhodobého majetku 

a účtujú sa do hospodárskeho výsledku. Doba životnosti a odpisová metóda sa pravidelne 1 x ročne prehodnocuje. 

Doba odpisovania jednotlivých zložiek dlhodobého majetku je: 

Budovy a stavby 

Oplotenia a NN prípojky 

:_;a;nosta!né r-muteiné veci 

Ustatny cllhodobý hmotný majetok 

~-Jé hradné diely 

5.3.3. Investície do nehnute!ností 

40 rokov 

12 rokov 

4- 12 rokov 

3- 20 rokov 

10 rokov 

Ži2dny majetok ( pozemok alebo budova) nie je klasifikovaný ako investícia do nehnuteľnosti podla JAS 40 -Investícia do 

nehnuteTnostL 

.. -5: 3. 4. F;/1,;mčnY lízing 

"n>íai sú podia lízingovej zmluvy všetky podstatné riziká a odmeny súvisiace s aktívom prenesené na spoločnosť, je toto 

:d(tivum (po odpočítaní súvisiacich oprávok) a súvisiaci záväzok vykazované v nižšej hodnote z fair value aktiva a súčasnej 

':odnoty minimálnych lízingových platieb. Aktíva na lízing sú odpisované po dobu ich životnosti. Lízingové platby sú členené 

:w použití metódy efektívnej L1rokovej miery) medzi finančné náklady, ktoré sú vykázané v rámci úrokových nákladov. 

?5_ Operat/vny l/zing 

:;:·~;ratfvny \izing je taký lízing, ktorý neprenáša všetky podstatné riziká a odmeny vyplývajúce z vlastníctva aktíva. Všetky 

p!atby platené nájomcom sú LJčtované do nákladov na akruálnej báze. V roku 2013 spoločnosť uzatvorila 2 nové 

,;·.::~tf'-_rnorn iízingu. :-<torých p:edmetom boli 2 vozidlá škoda yeii v platnosti sú naďalej zmluvy uzatvorené 



alebo iného práva, alebo ak je separovateiný, t.j. môže byť odlúčený buď samostatne alebo spolu s iným aktívami. 

Nehmotný majetok zahŕňa nehmotný majetok s neurčíteinou dobou životnosti a nehmotné aktíva s konečnou dobou 

životnosti. 

Nehmotné aktíva s neurčiteinou dobou životnosti sú tie, pre ktoré nie je limit predvídania ekonomickej doby životnosti, ako je 

to v prípade, ked' vzniknú zo zmluvného alebo iného práva, môžu sa obnovil' bez vyznamnejších nákladov a sú subjektom 

nepretržitej marketingovej podpory. Nie sú odpisované ale sú roč;ne alebo častejšie testované z pohiadu zníženia hodnoty, 

ak sa ukáže indikátor znehodnotenia. Prevažne zahŕňajú isté značky. ui;cnodne známky a intelektuálne práva. Ohodnotenie 

klasifrkácre nehmotného majetku ako neurčitého je ročne preverované. 

Nehmotné aktíva s konečnou dobou životnosti sú tie, pri kto,Ych sa očakáva starnutie, limit ich ekonomickej doby životnosti 

alebo keď je doba životnosti limitovaná zmluvne alebo inou dobou. Tento majetok je odpisovaný kratšie na základe zmluvy 

alebo podia ekonomickej doby životnosti. Prevažne zahŕňa manažérske informačné systémy, patenty, práva vykonával' 

činnosti (l. j. okrem práva predával' produkty alebo vykonával' dodávateiskú činnost'). Nehmotný majetok s konečnou dobou 

zivotnosti sa odpisuje lineárne s predpokladom nulovej reziduálnej hodnoty. Odpisová doba a odpisová metóda sa revidujú 

roó1e s ohiadom na riziko zastarania majetku. 

Odpisová doba dlhodobého nehmotného majetku je 4-10 rokov. 

Nakúpené nehmotné aktíva sú oceňované v obstarávacích cenách. Pokiai niektorá nehmotná položka nesplní kritéria pre 

vykázanie nehmotného aktíva, je účtovaná do nákladov v okamihu svojho vzniku. 

5.3. 7. NehJnotné aktíva vytvorené vo vlastnej réžií 

Hndnc:y vzniknuté v súvislosti s vytváraním nehmotných aktív vo vla::;tnej rúiií sU účtované do nákladov v období svojho 

-Jlni!<:u s výnimkou určitých nákladov na vývoj. 

!'Jehrnotný majetok vytvorený vlastnou činnost'ou sa kapitalizuje, ak generuje budúce ekonomické úžitky a ich náklady sú 

jasne identifikovateiné. 

5.3.8. Výskum a vývoj 

''éol<i8dy na výskum sú účtované do nákladov v období svojho vzniku. Výdaje na vývoj sú účtované ako aktívum, pokia i je 

· ·c,·:der:odobné. že prinesú spoločnosti ekonomický prospech. V ostatných prípadoch sú výdaje na vývoj účtované do 

<<'::..;c}n" ;_: c{xiobi svojho vzniku. Pokia! bolí výdaje st)visiace s rv:.:hrndn)ítn aktívom vykázané ako 11.:ík!ad 

. :·-_::-.,:~c!i~kL~·ajúcich obdobiach, Ilie SlJ v žiadnom prípade vykázané ako akiivum k :·1eskoršiernu dátumu. 

7. 9. Znižamé hodnoty akt/v 

· - ·., .; ·->r-: -:-:-s~i n;_:;zilačujú, ,2:•2 obstarávc,cia cena d!hoclobých aktív má byľ z~nižená. je vykonané stan:Jvenie ~;pät~ls 

.Strat;·i -:~;:1 zníženia hodnoty aktív je ~..nčená ako hnd:Jct.c.~. n ktorú účtovná hodnota aktiva prevyšuje 

• "' ; 1} ,.1/\!ťva držané pre predaj a ukončené činnosti 

··~· :: :··,'.;!f"tlci; Jlhodobé sktíva držané na predaj ani žiadnu ukončenú č.innosť, z iohto dôvodu nie je aplikovaný IFI~S ~i·-· 

_;::;!)(~ :l!:tiv;:; držélné na predaj a ukončené operácie. 



Zásoby sú vykazované v nižšej hodnote z obstarávacej ceny a čistej realizovanej hodnoty v súlade s IAS 2- Zásoby. 

Obstarávacia cena nakúpených zásob obsahuje cenu obstarania zásob a ostatné náklady priamo priraditelné k ich nákupu. 

Obstarávacia cena zásob materiálu a tovaru je stanovená metódou váženého aritmetického priemeru. 

Obstarávacia cena hotových výrobkov zahŕňa suroviny, priame mzdové náklady, ostatné priame náklady a pomernú časť 

výrobných režijných nákladov. 

5. 3. 12. Finančné nástroje 

5.3. 121. Finančné aktiva 

Spoločnosť klasifikuje finančné aktiva do týchlo kategórii: na obchodov<Jn1e. držané do splatnosti, pohladávky a úvery 

A finančné nástroje vhodné pre predaj ( realizovatelné). 

Finančné aktiva sú prvotne ocenené trhovou hodnotou priamo priraditelnou k transakčným nákladom. Následne precenenie 

finančných aktív je určené ich kategorizáciou, ktorá je revidovaná ku dňu zostavovania účtovnej závierky. 

Finančné aktiva ocenené trhovou hodnotou preceňované výsledkovo 

Kategória finančných aktív ocenených trhovou hodnotou preceňovaných výsledkovo zahŕňa nasledujúce 2 finančné 

kategórie: aktíva držané za účelom obchodovania a obchodné deriváty. Spoločnosť nemá takéto aktiva. 

Finančné aktiva držané do lehoty splatnosti 

Finančné aktiva držané do lehoty splatnosti slJ nederivátové finančné aktiva s pevnými alebo pohyblivými platbami a s 

pevnou splatnosťou. Spoločnosť použiva tento popis, keď má zámer alebo schopnosť držať investície do doby splatnosti a 

:v:;uva:~~uje o predaji týchto invef,tfcif. 

~-~?tsi;-:.;cJrw po pôvodnom ocenF_,ni sú vykázané v amortizovaných cenóch znížených o straty zo znehodnotenía. 

c~:ran,5né :1kUva držané cio lehoty splatnosti sú ďalej klasifikované ako krátkodob0 a dlhodobé v závislosti na tom, či budL1 

:·3;:=\li::-:ovsné do 12 mesiacov po SLÍvahovom dni alebo nie. 

53.12.2. Poskytnutépôžičkya pohiadávky 

Pôžičky a pohiadávky sú nederivátové finančné aktíva s pevnými alebo pohyblivými platbami, ktoré nie sú kótované na 

;:\tivnorn t:hu. Táto kategória zahŕlía nasledujúce tri triedy finančnych aktív: póžičky, pohladávky z obchodného styku a iné 

t)'Jhľadávky. 

21 ;·:<'hi.~iciávky sL1 cfa!t.;:j f<:!-ô,Sifikované ako krátkodobé a dlhodobé podla toho. či budlJ realizované do 12 mesiaccv iY; 

_:;! ·">/.)!;~ r". ·:_:-<ic-;~):~; ;-1!-8. 



Následne po pôvodnom ocenení sú vykazované v trhovej hodnote so všetkými nerealizovanými ziskami alebo stratami 

vykázanými oproti vlastnému imaniu, až po ich vyradenie, keď takého zisky alebo straty sú vykázané vo výkaze 

o Komplexnom výsledku hospodárenia. 

Uroky z finančných aktív vhodných na predaj sú vypočítané použitim metódy efektívnej úrokovej miery a sú vykázané vo 

Výkaze ziskov a strát ako časť výnosových úrokov. 

l 
Finančné aktiva vhodné na predaj sú ďalej klasifikované ako krátk<t>dobé a dlhodobé v závislosti na tom, či budú realizované 

i 
do i 2 mesiacov po súvahovom dni alebo nie. 

5.3. 12.4. Finančné záväzky 

Finančné záväzky ocenené trhovou hodnotou preceňované výsledkovo 

!(alegória finančných záväzkov ocenených trhovou hodnotou prece11ovaných výsledkovo zahŕňa nasledujúce 2 finančné 

kategórie: držané za účelom obchodovania a obchodné deriváty. Jednotka nemá takéto aktíva. 

Finančné záväzky ocenené amortizovanými nákladmi 

Finančné záväzky sú prvotne vykázané trhovou hodnotou s priamym priradenim transakčných nákladov. 

Nasledne po prvotnom oceneni sa vykážu v amortizovaných cenách, pokiaÍ nie sú súčasťou hedgingu. Rozdiel medzi 

wvotnou hodnotou finančných záväzkov a ich splatenou hodnotou sa vykáže vo výkaze Komplexného výsledku 

c,ospodárenia. Táto kategória zahŕňa 4 triedy finančných záväzkdv: záväzky z obchodného styku a iné záväzky, komerčné 

papiere, obligácie a ďalšie finančné záväzky. 

nančne záväzky oceňované amortizovanou obstarávacou cenqu sú ďalej klasifikované ako krátkodobé a dlhodobé v 

_,:-,·Jí;,losti na torn. či budú realizuvané do 12 mesiacov po súvahov~m dni a!eho nie. 

_-, ) :_;)_ ,r;_ Fil>an.~~ne de;·ivdty 

· --,:.kJ(T;ost' nept·evádzél. transakcie s finančnými derivátmi a zaist'oJacimí nástíOjmi 

r_)(:;niaze a perlažné ekvivalenty 

>, 1<Jze a peňažné ekvivalenty obsahujú hotovosť, vklady v ba~kách a krátkodobé, vysoko likvidné investície s dobou 

·\;:;Lncsti menšou ako tri mesiace. 

· í'2_ (> Prijaté .oôifr._~ky. Uvery 

s Livory sú prvotne vykázané v okamihu prijatia prostriedk~v. Transakčné náklady súvisiace s pôžičkou (úverom) sé1 

·---~~",--~:"l.? do n;jkJadov v období ich vzniku. V nasledujúcich obdo~iach sú pôžitky (úvery) vykazované vo svojej DaovnsJ 

l 

-:,:L~b~tch a cykloch splátot ir~dnotliv_lich ' ,:;:·i_lV sl: uvedené v 

l 

l 



5.3. 12.7. Obchodné a iné krátkodobé záväzky 

Obchodné a iné krátkodobé záväzky sú vykazované v nominálnej hodnote. 

5.3. 12.8. Ostatné záväzky (závázky z lfzingu) 

Ostatné záväzky sú vykazované v súčasnej hodnote. 

5.3. 12.9. RezeNy 

Rezervy sú tvorené v prípade, že vznikol súčasný (zmluvný alebo mímozmluvný) záväzok, ktorý pravdepodobne povedie 

k odlivu zdrojov, a zároveň môže byť spolahlívo oceníte[ný. 

53. 12. 10. Zamestnanecké požitky 

Zamestnanecké požitky sú záväzky jednotky z titulu odmien, ktoré sú poskytované zamestnancom výmenou za ich služby, 

sú vypočítané metódou plánovaného ročného zhodnotenia požitkov. Výpočty sú uskutočnené ročne pre najdlhšie plány a na 

pravidelnej báze ďalších plánov. Poistno-matematické výpočty sa vykonávajú externými konzultantmi. Poistno-matematické 

predpoklady vypočítavajú definitívne záväzky z požitkov podla ekonomických podmienok, v ktorých je plán umiestnený. 

Spoločnosť odvádza počas roka z vyplácaných hrubych miezd príspevky do povinného štátneho a súkromného 

:-JOchodkového prograrnu s vopred stanoveným dôchodkcvým p!nenirr< '• z8konných sadzbách platných v priebehu roka. 

".Jáklady na uvedené platby sa účtuJt:J do výkazu komplexného výsledku \i turn istn~n obdobi ako príslušné mzdové náklady. 

"':r .. o!o,~nosť mesačne prispieva na doplnkové dôchodkové sporenie v sumách stanovených v kolektívnej zmluve 

zamestnancom Spoločnosti, ktorí sa rozhodnú zúčastniť sa programu doplnkového dôchodkového sporenia. 

Odcr,odné 

Spoločnosť je podla slovenskej legislatívy a kolektívnej zmluvy povínná vyplácal' svojím zamestnancom pri odchode do 

".':~odkc odchodné. Zamestnanci spoločnosti majú nárok na odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru po 

n;;dobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok a invalidný dôchodok ak pokles schopností 

;ykonávať zárobkovú činnost' je viac ako 70% patri zamestnancovi odchodné vo výške: 

Jedno -násobku jeho priemerného mesačného zárobku 

na zv~;šené odchodné: 

6> vo výške dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak zamestnanec bol 

\! !>"'8COV!10!Yl porr<.<,';íC :J Z8'tnestnávato!a Viac 8kO \0 rokov. 

a skonči pracovný pome1· do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu bolo doručené 

nJzhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ak pokles 

~<):opni)Sti vykonávať z8robkovL1 činnosť je viac ako 70 %_,, a ak zarnestnanec nebol poberateľom predč2snéh~) 

,,-c_:j:1é:-..o dôcilc~íku, !--:er_ľ -:_-;\:onči píacovný pomer do konca kalendárneho mesiaca v ktorom rnu vznikne nárok neJ 



Zamestnancom, ktorí odpracovali v spoločnosti najmenej tri roky v závislosti od počtu odpracovaných rokov sa vypláca 

odmena vo výške 166 € - 498 €. Zároveň pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný 

starobný dôchodok, starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 

viac ako 70 % patrí zamestnancovi ďalšia odmena vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak skonči 

pracovný pomer do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu bolo doručené rozhodnutie 

é;ociálnej poisťovne o priznaní predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ak pokles schopnosti 

vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, a ak zamestnanec nebol poberateíom predčasného starobného dôchodku, 

keď skončí pracovný pomer do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom mu vznikne nárok na starobný dôchodok. 

Odmeny pri pracovných a životných jubileách 

Prí životnom jubtleu sa priznávajú zamestnancom odmeny vo výške 166€- 498€ v závislosti od počtu odpracovaných rokov. 

NfJrok na odmenu pri životnom jubileu vzniká pri odpracovaní najmenej troch rokov pracovného pomeru v spoločnosti. 

P!f pracovnom ;ubi/eu 20 odpracovaných rokov v spoločnosti vn3tane 1e1 právnych predchodcov sa priznávajú odmeny 

•e.rnestnancov vo výške 498 € 

5.3. 12. 11.Podmienené aktíva a záväzky 

Podmienené aktívum alebo záväzok je možné aktívum alebo záväzok, ktorý vyplýva z minulých udalostí a ktorého existencia 

bude potvrdená tým, že dôjde alebo nedôjde k jednej alebo viacerým budúcim neistým udalostiam, ktoré nie sú plne pod 

kontrolou spoločnosti alebo súčasný záväzok, ktorého ocenenie sa nedá stanoviť s dostatočnou spolahlivosťou. 

5.3. 13. Úrokové náklady 

":po<očnosť aplikuje podla IAS 23- Náklady na prijaté úvery a pôžičky. 

i\!Bklädy na prijaté úvery a pôžičky, ktoré sú priamo priraditefné kvalífikovateTnému aktívu sa kapitalizujú ako súčasť nákladov 

na toto aktívum. Ostatné náklady na prijate úvery a pôžičky sa vykazujú ako výdavok. 

·,_:.i. i4 Dane z prljinu 

, ,-:--.:,,,~ daň :;_" príj1nu je vypočitana v súlade s daňovými pravidlami existujUcHni v Slovenskej republike. Odloženú daň 

·.:_<:-_,.: r;>X~~, ur-(;uje so všetk\tch dočasných rozdielov medzi účtovnou a daňovou základňou aktív a záväzkov. Odložená 

:::';cvn pnhÍi-Jdávka je vykázaná len v rozsahu, v akom je pravdepodobné, že spoločnosť vytvorí dostatočný zdaniteln~r 

;J'ijern pre realizáciu tejto úspory. Odložená daň je vypočítaná použitim 22 %-nej daňovej sadzby platnej od 1.1.2014. 

·~;d!ožene da11ové pohiadávky a záväzky neboli v súvahe vzájomne kompenzované, hoci spoločnosť má podla slovenskej 

, ,,;si3tivy právo kompenzácie splatných daňových pohÍadávok a splatných daňových záväzkov; odložené daňové 

-;:d~i2w!~}" 2 záväzky sa vzťahuj U k daniam z príjmov, ktoré sú vyberané rovnakým daňovým úradom. 

,_,, •,'• ,, ,_,,, 



.3.16. Dlhodobé zmluvy 

V súčasnosti nie je žiadny dlhodobý kontrakt podia IAS 11 -Stavebné zmluvy. 

5.3. 17. Faktor inflácie 

Spoločnosť neoperuje v hyperinflačnej ekonomike. Z tohto dôvodu nebol aplikovaný IAS 29 - Finančné vykazovanie 

v hyperinflačných ekonomikách. 

53. 18. Dotácie a štátna podpora 

Dotácie sú zaúčtované len vtedy, ak existuje spoÍahlivé zabezpečenie, že Spoločnosť splní podmienky ich pridelenia 

a dotácie budú prijaté. 

Spoločnosť účtuje o dotáciach vzťahujúcich sa k aktívam ako o výnosoch budúcich období a nie ako zníženie hodnoty 

súvisiaceho aktíva. Prijatá dotácia je následne vykázaná ako výnos budúcich období a je časovo rozpúšťaná do ostatných 

vynosov počas životností aktíva. Výnos vyplývajúci z dotacie je vykázaný v položke ostatné výnosy v časti 6.3. Čistý 

zisk/strata z ostatných činností. 

Spoločnosť prijala v sledovanom dotácie na realizáciu projektov kofinacovaných z podporných fondov EÚ a štátneho 

rozpočtu. Jedná sa o nasledovné projekty: 

Dotácia v roku 2013 

Projekt Eú ŠR 

Svidnik -Medzianky ~prívod vody z vodárenskej nádrže Starina 830 593 146 575 

Žbince, Dúbravka, Hatalov, Vŕbnica- kanalizácia a ČOV 178 078 11 026 

Intenzifikácia Cov Bard el ov 3 147 013 555 355 

Rakovnica vodovod 671 677 118 531 

Komárany, Nižný Kručov-kanalizácia, vodovod 229 065 40 423 

Odkanalizovanie v aglomerácii Rožňava me~tska časť 

Néiclabula a Rožňavská Baňa 1 145 939 202 225 

Spolu 6 202 365 1 074 135 

/i 3. 19. Zisk na akciu 

:--->:eňové akcie Spoločnosti nie sú verejne obchodované, preto Spoločnosť nevykazuje vo výsledovke ukazovateT Zisk na 

akciu. 

:!-.3.20. Vykazovaníe výnosov 

·i-~sy sľ! účtované vo fair va!uG {trhová hodnota) prijatej alebo ná rokova nej protit-wdnoty. 

z predaja tovaru sú účtované v okamihu dodania. 

z predaja služieb sú L1Ctované v okamihu dokončenia si už by a jej prevz?.t<:\ cc_JD(s;·ateľom. 

· ··.:r,:_;sy .sa vykcz~ljli ak je pravdepodobné, že ~:transakcie bud Li · -~Jické úžitky a čiastku 



5.3.21. Segmenty 

Obchodné aktivity Spoločnosti nespÍňajú definíciu pre vykazovanie geografických segmentov podla IAS 14- Vykazovanie 

podÍa segmentov. Požiadavky na geografické segmenty nie sú dodržané, pretože Spoločnosť operuje len v Slovenskej 

republike. 

Spoločnosť nečlení svoju činnosť na viacero významných oblastí, informácie požadované IAS 14 preto nie sú súčasťou tejto 

prílohy k účtovným výkazom. 

5.3.22 Vlastné ímaníe 

Vlastné imanie spoločnosti je tvorené zo základného imania zapísaného v obchodnom registri vo výške 243 883 339 € , 

nerozdelených ziskov, štatutárnych fondov a oceňovacích rozdielov a z vlastných akcii. 

Základné imanie je tvorené 7 348 097 akciami v nominálnej hodnote 33,19 € za akciu. Podrobný zoznam akcionárov 

spoločnosti je v prílohe č. 1 tejto účtovnej závierky. Spoločnosť vlastni 338 335 ks vlastných akcii. 

Žraden z akcionárov spoločnosti nevlastní podiel na základnom iman i, ktorý by predstavoval kontrolu zodpovedajúcu definícii 

materskeJ spoločnosti. Spoločnosť preto nevykazuje podiel na vlastnom imaní a komplexnom výsledku hospodárenia 

pnsiúchajúci materskej spoločnosti. Osobitne je vykázaný: 

a) podiel na vlastnom imaní a komplexnom výsledku hospodárenia pripadajúci akcionárom vlastniacím jednotlivý podiel 

presahujúc! 0,5 % podielu na základnom imaní, ktorých súhrnný podiel na základnom imaní je 56,26 % (kontrolujúce 

podiely) 

b) podiel na vlastnom imaní a komplexnom výsledku hospodárenia pripadajúci akcionárom vlastníacím jednotlivý podiel 

nepresahujúci 0,5 % podielu na základnom imaní, ktorých súhrnný podiel na základnom imaní je 43,74 % 

(nekontroluj(Jce podiely) 

Dividendy kmeňových akcii sa vykazujú ako súčasť vlastného imania až do okami~iU ich priznania akcionárom. 

~:;L:1iufáíne fondy tvori rezervný fond vytvorený pri vzniku nkciovej spoiQ{~nosti , zákonný rezervný fond ktorý je tvorený 

·;o%1 z čistBho zisku, a fond na nákup vlastných akcií. 

Kritér;um 0,5 % podielu na základnom imaní pre rozdelenie akcionárov na skuprnu identifikovanú ako kontrolUJÚCe podrely 

c; skupinu identifikovanú ako nekontrolujúce podiely bolo zvolené tak, aby súhrnný podiel akcionárov s najvyššími podielmi 

cC: ~~~lktadnorn imaní zahrnutých do. skupiny identifikovanej ako kontrolujúce podiely predstavoval viac ako 50 %-ný podiel na 

· · ·.;il': -JiT i~~1a.r:f <:'!to aj v prípade f-Jfe'..iodu 0.02%-ného podielu Fondu nŕlrodnéflc majetku na akcionárov zahrnut~'ch do 

, <U!IiV identifikovanej ako nekontroiujúce podiely. 

'?.:·_.;:de/enie výsíedku hospodárenia dosiahnutého v predchádzajlícom účtovnon1 období: 

,::,'io•má strata vykázana za rok 2012 vo výške 2 228 357 € bola po schváleni účtovnej závierky prevedená na účel 

\:o. ;h~ adenej strnty minulých rokov. 



6.1. Informácie o segmentoch 

Geografické ďenenie a členenie podla riadiacich zodpovedností 

llčtovná jednotka nevytvára segmenty poctia zodpovednosti ani poctia geografického hÍadiska v zmysle IAS 14, je riadená manažmentom 

;Jriamo v rámci Slovenska. 

F}mduktové členenie 

Úétovná jednotka nevytvára segmenty podÍa produktov v zmysle IAS 14, je činná výlučne v oblasti výroby a distribúcie pitnej vody 

a odvádzania odpadovej vody 

Ďalšie podrobné informácie o výnosoch 

v € 2013 2012 2011 

Tržby z predaja výrobkov 83 401 685 81 750 013 79 433 447 

z toho: tržby za vodné 44470740 44245236 43091894 

tržby za stočné 25 791957 24877 761 24157005 

tržby za zrážkové vody 11684 049 11479027 10720686 

tržby za hotové výrobky 92269 31304 213 102 

tržby z predaja výrobkov - ostatné 1362670 1116 685 1250760 

Tržby z predaja služieb 1 163 337 1 169 355 1 344 123 

z to/io· tržby z opráv 4 785 6744 17107 

tržby vodohospodárskej chémie 71567 63098 74588 

!r:fby;: v;/kono\1 dopravy prac_ strojov a 

r:;echat!izilcie 3(! 1 76!) 389802 446 764 

f!Žby z prenájmov majetku 134 07P 148856 .99 296 

lržby z rekreačných zariadeni 34062 33508 32943 

tržby za e!ekttickú energiu 284254 347042 462214 

tržby za služby- ostatné 332821 180305 211211 

Trl:by z predaja tovaru o 132 1 035 
.~~--· .. ---~--

Zmena stavu zásob -815 -1 000 9572 

Iné výnosy {Aktivácia) 2274107 2 274 232 2 349 792 

Tržby celkom 86 838 314 85192 732 83 137 969 

Ďalšie podrobné informácie o nákladoch 

----------- -----···-~-------~-

Spotr~ba materiálu, energie a ost. nesk. dodávok 

· · '' 1c spofrt?ba pnameho mateliáJu 

spo!r~--,b.·? c/;e.rork;i;/!1. čistiacich a de1atiz ptosttiedkov 

8/YJtrcb.e ~'ŕ---!fv-1. ;'Ja.'iv a matenAiu v doprave 

s;_y:iteih? ,:;ncYpfi_- e/ energia, plyn_. tep/o, voda 

n/!kup s1:rove; vody: podzernná. povrchov/1 

spotreba ptacovného materiálu 

18 479 638 

_"' 401 367 

1 020 ?'5:; 

! 3.04 ':,·_:-!,,' 

,- ')"[-)? :729 

3 401 •/5.0 

599427 

264 169 spotreba rc.ži,láé/Jo materiálu 
----------------------~~-

: jjkfcdy na predaj tovaru 2 633 

-;:'.''-! 1dy na predaj spolu: 18482 271 
----·---·-

2 380 

13 382 862 

19 904 842 

4878227 

1005 580 

1 791 567 

7 781416 

3481477 

731056 

235519 

8 181 

19 913 023 

2 362 

13983676 

2 491095 

19134982 

<1 5693!9 

827.}57 

l J:/9 007 

211 602 

30 499 

19 105 481 

784 



náklady na výpočtové práce 4 762025 5842 779 5292455 

náklady za nájomné a vecné bremená 1495676 1020540 693 164 

náklady na stráženie objektov 732404 729935 710 274 

náklady na zneškodnenie odpadov 1010 438 939347 759953 

náklady na geologické, geograt. a projektové práce 905640 697521 92725 

náklady na asfaltovanie a vytýčenie siet/ 299526 306436 96460 

náklady na poštovné, telefóny a telekom. poplatky 867071 802151 861614 

náklady na právne, poradenské a auditorské služby* 156195 187322 213665 

náklady na reklámu a propagáciu 191511 201360 193 946 

náklady na školen/o, semináre o cestovné náklady 310896 386145 354 353 

náklady na ostatné služby 410 758 379045 830606 
-~---··------

Náklady na výskum a vývoj o o o 
Náklady na predaj,distribúciu a služby celkom 31 867 513 33 899 061 31 909 773 

* V položke náklady na právne, poradenské a audítorské služby sú vykázané aj náklady voči audítorskej spoločnosti za overenie účtovnej závierky vo 

výške 14 900 EUR. Spoločnosť nevykázala iné náklady voči audítorskej spoločnosti. 

6.2. Osobné náklady 
v€ 

Osobné náklady 

Priame mzdy, prémie, náhrady za dovolenky zamestnancov 

Odmeny členov predstavenstva a dozornej rady 

Zíkonné sociálne pOistenie zamestnancov 

Odvody-na sociálne a zdravotné potstenie členov štatut. 

orgánm-

N8hrada pnjim; pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

Náklady na stravné zamestnancov 

Prídel do soäá!neho fondu, povinný, dohodnutý 

l('ýda;e na zdravotnú starostlivost' a pracovnú zdravotnú 

službu 

Ostatné sociálne náklady 

Oa/neny pri pracovných a životných výročiach 

Odstupné a odchodné pti skončeni pracovného pomeru 

Doplilkové dôchodkové sporenie 

Pr/spevok na skupinové životné pOISfeme 

'_)<;obné náklady celkom 

Af.j"uárske zisky a straty z definovaných dôchodkových 

i.Jn:gramov 

2013 

20877 280 

56563 

7 442 344 

!9536 

104 448 

659906 

195 728 

130866 

72254 

186452 

270957 

508320 

7ľ 943 

30 596 597 

358 422 

2012 2011 

20 784 915 19 634 567 

56563 68247 

1274 568 6 849 010 

18 3:14 23530 

89077 85953 

681022 683 748 

196 513 184 843 

132 172 141471 

85018 70 728 

244 156 159 030 

215 417 119 803 

488480 450 792 

58333 ."18076 

30 324 568 <'3 509 858 

414 032 191 208 

-~·:~:,~1 Osob11ých n8kladov celkom J'" uvedená bei hodnoty rezervy na ;carnestnanecke póžilky tvorenej do 

~.'::J;Jdr)\- na ,_.tčk: 5279201, ktorá v ľoť:l' 2013 predstavuje 358 !122 € a jP- saiTiostallle vykázť'lr-,A ·-/ poloZke .A.ktuárske 



6.3. Čistý zisk l strata z ostatných činností 
v€ 2013 2012 2011 

Ostatné náklady 

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu 24 397 656 060 63 637 

Strata z ukončenia činnosti 

Näklady na reštrukturalizáciu 

Odpisy, opravné položky a zost.cena vyrad, DM 25 375 508 25 231 867 24 974 299 

Zníženie hodnoty goodwillu 

Zníženie hodnoty nehmotného majetku 

Iné (dane a poplatky a ostatné náklady na HČ) 3 297 018 5 046 342 3 062 351 

z toho: miestne dane a poplatky 330 744 329 094 322 354 

súdne, exekučné a správne poplatky 204 244 334 554 170847 

súdne a mimosúdne vyrovnania 8 436 2 101 264 7 607 

poplatky za odpady a znečistenia 597 990 433 749 408 762 

odpisy pohladávok 261 624 166 076 430 932 

tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohladávkam 1 076 550 414929 ·572 322 

poistenie majetku* 554 455 591 677 615287 

rezerva na súdne spory a dobropisy o o 999 932 

náhrady škôd a majetkovej ujmy 193 607 600 909 604 988 

iné náklady na HČ 69 368 74 090 73 964 

Ostatné náklady celkom 28 696 923 30 934 269 28 100 287 

Cls\;.ltné výnosy 

V}•nosy z predaja majetku a materiálu 52 153 998 478 96 638 

Výnosy z ukončenia činnosť1 

Iné \Z rozpustenia rezerv, opr. položiek a ost. výnosy z HČ) 7944611 8 751 294 7283217 

z toho: rozpusenie výnosov z dotácii 7456802 7061579 6 585 855 

výnosy zo zm!uv.pokút a penále 157 114 156 089 375 213 

výnosy z odpísaných po!Jiadávok 498 57 o 
tržby z preda;a kovošrotu 74294 68201 87 076 

ino"'en/an"za(}né prebytky 59857 5353 45 004 

náhrady škôd,pop/atkov a mé 77290 36 718 137 581 

ostatne výnosy a náhrady 118 756 1423297 52 488 

Ostatné výnosy celkom 7 996 764 9 749 772 7 379 855 

Čistý zisk l strata z ostatných činnosti -20 700 159 -21184 497 -20 720 432 

,· s:Jv1Sicst1 s vvaanim opatrenia MF č_ 25822/2010-74 sa s účinnosťou od 1.1.2011 položka po1sten1e prevádzkového 



6.4. Výsledok hospodárenia z finančnej 
v€ 

Finančné výnosy 

Výnosové úroky 

Kurzové zisky 

OStatné finančné výnosy 

Iné-výnosy z krátkodobého fin. majetku 

Finančné výnosy celkom 

Finančné náklady 

Nákladové úroky* 

z toho: úroky z poskyt. úverov 

úroky z lízingov 

Kurzové straty 

Ostatné näklady na finančnú činnosť 

Finančné náklady celkom 

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 

~ kapitalizované úroky 

6.5. Dane 

v€ 

Zložky Dane 

Splatná daň 

Odložena daň 

!Jane preradené do vlastného imania 

Celkom 

Splatná daň 

Záväzok z dane z príjmov 

Pohiadávka z dane z príjmov 

Preddavky na daň z prijm ov 

Záväzok z DPH 

,~Jadmerný odpočet DPH 

Ostatné daňové záväzky 

Ostatné daňové pohÍadávky 

Splatný daňový záväzok celkom 

Splatná daňová pohiadávka celkom 

Odložená daň 

činností 

2013 

1125 

79 

6 

1210 

1 089 981 

986 883 

103 098 

30 

102 552 

1192 563 

-1 191 353 

377 025 

2013 

658 164 

4 641 573 

() 

5 299 737 

153 709 

346 543 

844 359 

11 330 

4 691 

1 009 398 

351 234 

l:' 

2012 

760 

7 

767 

1156 697 

1013780 

142 917 

140 

126 034 

1 282 871 

-1 282104 

295 211 

2012 

250 343 

4150061 

4 400 404 

433 561 

687 239 

3 335 

687 239 

436 896 

2011 

399 

3 

2 

404 

1 326 633 

1196972 

129 661 

116 

127 215 

1 453 964 

-1 453 560 

270 316 

2011 

-177116 

3 997 506 

3 820 390 

81 

337 562 

179 706 

19 179 

179 706 

356 822 

4833817 

580 161 

836 311 



Daň z príjmov účtovaná do nákladov 522 250 316 827 -758 882 

z toho: daň z prfjmov splatná 205 365 076 

daň z prijmov odložená 522 045 30 417 -722 552 

Členenie dane z príjmov vo výkaze Komlexného výsledku: 522 250 

z toho: daň z bežných činností 604 687 

daň z ostat. zložiek komplex. výsledku -82 437 -78 666 -36 330 

6.6. Pohiadávky z obchodného styku a iné pohiadávky 

v€ 2013 2012 2011 

Pohladávky z obchodného styku 15 713 235 16 558 394 18 204 440 

Dlhodobé pohľadávky- pohi. voči spoločníkom 686 280 697 756 267 162 

Krátkodobé pohľadávky - pohi. voči spoločníkom 

Iné pohTadávky 1 161 482 1 400 398 121 083 

Pohľadávky celkom 17 560 997 18656 548 18 592 685 

6.7. Zásoby 

v € 2013 2012 2 011 

Materiál, nedokončená výroba, dodávky 1 984 042 2 030 504 1813885 

V tom náhradné diely vykázané v DM -28 917 -38 625 -24 948 

Hotové výrobky 33 886 34 700 35 811 

Tovar 4 750 4 331 13 325 

Opravná položka ocenená čistou realizačnou hodnotou 

Zásoby celkom 1 993 761 2 030 910 1 838 073 

Poznámky: í) Polož.ky spÍňajúce klasifikáciu pod Ta IAS 16 sú vykázané v rámci dlhodobého majetku 



6.8. Dlhodobý hmotný majetok (OHM) 

Pozemky Samostat. Ostatný ObstarävanY Poskytnuté Náhradné 

hnuteiné preddavky na 

Rok 2013 v € a stavby veci DHM DHM DHM diely Celkom 

Brutto hodnota k 1.1. 668 032 084 96 068 752 21 825 895 72 738 677 737 38 625 858 704 770 

Prírastok 42512778 9 020 077 509 541 40 092 759 383 573 4 702 92 523 430 

Úbytok -948 799 -995 451 -449 243 -73441396 -125 551 -14 410 -75 974 850 

Klasifikované ako držané na predaj o 
Stav k 31. decembru 109596063 104 093 378 21886 193 39390040 258 759 28917 875253350 

o 
Oprávky a opravné položky k 1.1. 252 476 783 70 686 321 18 336 905 38 281 o 9 892 341 548 182 

Odpisy 15848505 7413060 1 528 583 2 892 24 793 040 

Zníženie hodnoty ·opravné položky -218 202 -943 179 -216 882 -1 640 -1 379 903 

z toho : vyradenie majetku -204 337 -943 179 -216 882 o o -1 640 -1366038 

rozpustenie oprav.položky -13865 o -13865 

Iné pohyby -1 o 

Klasifikované ako držané na predaj o o o o o o o 
Stav k 31. decembru 268107085 77156202 19648606 38282 o 11144 364 961319 

o 
Čl•;tá hodnota k 31. decembru 441488 978 26 937176 2237587 39 351758 258 759 17 773 510 2.92 031 

'--ir __ ~d;!Ol<"l poz'2m~,o·.r bola k 01.01.2005 precenená no základe znaleckého pnsudY'.I 'lR rF;.·.;!i'~' nodnotu o 3 360 121€. Pre ocenenie dalších 

tri~d d!tK1dobého rnajetku bol zvolený model obstaravacích cien. Model oceneni8 rE::31nm; flodnotou nebol zvolený aj z dôvodu zistenia 

nst.bstatnčného cash flow pre úpravu účtovnej ceny na realizovatelnú hodnotu, kecfže hod1-.ota z využitia týchto aktív stanovená výpočtami 

súčasnýc/~ hodnôt budúcich peňažných tokov nezaručovala ich reprodukovateľnosť. Súčasna hodnota precenenia pozemkov je vo v;:f5ke 

3 053 480 €. 

V rámci náhradných dielov sú vykazované položky zásob spÍňajúce kritéria v zmysle IAS 16. 

6.9. Nehmotný majetok (DNM) 

Rok 2013 v € Zriaďovacie nákl. Software Ostatn}' DNM Obstarávaný DNM Celkom 

Brutto hodnota k í .1. o 9 866 481 23 342 9 889 823 

z toho neurčitý čas použitia o o o 
Prii"8S10k o 388 244 o 439 171 827 415 

:y;·: \()k o -26 962 o ~388 245 -415 207 

'· 3.1 decn:rJ!Jrd o 10221763 23 342 50926 10302031 

o 
()[Jrávky a opravné položky k 1.1. o 7815877 23 342 o 7839219 

U'JPISY o 596 333 o o 596 333 

Zní:C:enie hodnoty ~opravné položky o -26 962 o o -26 962 

iné pohyb)' o o o o 
.s~ !.: 3:. decembru o 8385 248 23342 o 8408 590 

o 

u 'r;od:.';_i(t! /1 3; docembnt o 1842 5í5 " 50926 l 893 4.J. i 



Pre ocenenie tried dlhodobého majetku bol zvolený model obstarávacích cien. Model ocenenia reálnou hodnotou nebol zvolený aj z 

dôvodu zistenia nedostatočného cash How pre úpravu účtovnej ceny na realizovateinú hodnotu, keďže hodnota z využitia týchto aklív 

stanovená výpočtami súčasných hodnôt budúcich peňažných tokov nezaručovala ich reprodukovateTnost'. 

Spôsob a výška poistenia d/hodoiJého m'!ietkU 

Účtovná jednotka v roku 2013 poistila svoj dlhodobý majetok v zmysle platných zákonov a predpisov (napr. vyhláška 423/91Z.z. a ďalších 

predpisov), a to formou povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel, havarijného poistenia voZidiel a poistenia majetku 

Výška a druh poistenia týkajúceho sa a zaplateného v účtovnom obdobím od 1.1.2013 do 31.12.2013 

• Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel 

• Havarijné poistenie motorových vozidiel 

• poistenie strojov, strojových zariadení, elektroniky 

• poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 

6.1 O. Finančné nástroje 

Finančné aktíva a pasíva v € 

Peniaze 

Účty v bankách 

Krátkodobý finančný majetok 

Pohiadávky z obchodného styku a iné pohiadávky 

Iné krátkodobé aktiva 

Deriváty 

Finančné aktiva celkom 

Záväzky z obchodného styku 

Finančné záväzky krátkodobé (bežné bankové úvery) 

Finančné záväzky dlhodobé (dlhodobé bankové úvery) 

Deriváty 

Finančné pasíva celkom 

Čistá finančná pozícia 

2013 

27 767 

2 044 053 

17 560 997 

19632817 

12122727 

24 622 779 

25 915 797 

62 661 303 

-43 028 486 

2012 

39 548 

3 216 387 

18 656 548 

21 912 483 

23 363 875 

18 736 867 

29 649 061 

71 749 803 

-49 837 320 

;~:~~,·nnn~· prehlad o krátkodobých a dlhodobých bankovYch úveroch je uvedený v tabuike 

Zostatok úveru k 

Účel úveru Banka 31.12.2013 úr. Sadzba Splatnosť úveru 

financovanie investícii ČSOB, a.s. 99 805 2,14% 30.6.2014 

financovanie investícii ČSOB, a.s. 131 384 2,14% 31.7.2014 

'i1'nncovaníe investícii ČSOB, a.s. 2 569 960 2,14% 29.1.2016 

iir1nncovanie investícii ČSOB, a.s. 1 375 888 2,14% 31.12.2015 

frnancovanie rnvestícii ČSOB, a.s. 1 200 ODO 2,69% 31.10.2016 

: inancovanie investícii ČSOB, a.s. 3 229 500 2,29% 31.12.2020 

ir•,ancovanie investícii éSOB, a.s. 900 000 2,69% 31.3.2016 

'n1Ancovanie investícii ČSOB. a.s. 3 000 000 2.29% 31.10.2016 

111693€ 

179746€ 

27 601 € 

219 483 € 

2011 

46 822 

144 268 

o 
18 592 685 

18 783 775 

24 902 472 

16 410 660 

21 855 594 

63168 726 

-44 384 951 

Výška splátky 

99 805 

96 262 

404 709 

172011 

100 000 

115 500 

100 000 

250 000 

Cyklus splátky 

1/2R 

1/2R 

1/2R 

1/4R 

1/4R 

1!4R 

í/4R 

1/4R 



financovanie investlcii UniCreditbank, a.s. 1 428 568 1,67% 7.12.2018 71 429 1/4R 

financovanie investfcii UniCreditbank, as. 2 500 000 1,87% 31.12.2015 312 500 1/4R 

financovanie investícii UniCreditbank, a.s. 8416000 2,52% 31.12.2021 264 000 1/4R 

financovanie investícii VÚB, a.s. . 8 823 529 2,14% 4.6.2017 294118 1/4R 

Kontokorentný ČSOB, a.s. 4104 718 1,72% neurčito priebežne 

Kontokorentný ČSOB, a.s. 2 250 740 1 ,28°/o 10.7.2014 priebežne 

Kontokorentný VÚB, a.s. 8 300 382 1,17% 19.3.2014 priebežne 

Kontokorentný UniCreditbank, a.s. 2 208 102 1,22% neurčito priebežne 

50 538 576 1,95% 

Cyklus splätky: 1/4R -štvrťročne, 1/2R-polročne 

Vý.~ka záväzkov zo sociálneho fondu v€ 

Začiatočný stav sociálneho fondu k 1.1.2013 106 228 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 195 728 

čerpanie sociálneho fondu 167 909 

K9nečn~ zostatok sociélneho fondu k 31.12.2013 134 047 

Výška záväzkov z obchod~ho styk_u do lehoty a po lehote splatnosti k 31. 12.2013 

'j € 

Záväzky po lehote splatnosti 3 886 783 

Záväzky do lehoty splatnosti 8 235 944 

Záväzky k 31.12.2013 spolu 12 122 727 

6. 11 . Ostatné záväzky a rezervy 

Ostatné záväzky v € 2013 2012 2011 

Nevyfakturované dodávky 44 732 16 367 12 899 

Bežné bankové úvery 24 622 779 18 736 867 16410660 

Ostatné záväzky 1 744 208 2 567 557 815 186 

Záväzky voči zamestnancom 1 264 538 1262134 1 227 077 

Záväzky zo sociálnello zabezpečenia 898 695 933 653 872 408 

Záväzky voči spoločn i kom 

!né krátkodobé záväzky 28 574 952 23 516 578 19 338 230 

Dlhodobé prijaté preddavky 361 714 361 714 361 714 

D!hodobé bankové úvery 25 915 797 29 649 061 21 855 594 

Ostatné záväzky 244 183 947 777 712 864 

Ostatné dlhodobé záväzky celkom 26 521 694 30958 552 22930172 

Rezervy v € 

N:l lli..'V)!fakturované dodávky za odber vody 907 542 923 099 926 872 

,~;;_, nevyfakt. dodávky za odber el. energie o 



Na nevyčerpané dovoleriky 333 436 316 824 314 430 

Na sociálne poistenie 204 933 186 545 179 073 

Na nevyplatené prémie a odmeny 291 394 259 680 258 319 

Na prenájom pozemkov 

Na nevyfakturované dodávky časopisov 

Na osta(né 57635 1180 949 318 345 

Krátkodobé rezervy celkom 1794 940 2 867097 1 997039 

Na zamestnanecké požitky a benefity 2 649 188 2 290 766 1 876 724 

Na súdne spory 228 665 228 665 1 228 665 

Na dobropisy min. rokov 125 000 125 000 125 000 

Dlhodobé rezervy celkom 3002 853 2644431 3 230 399 

6.12. Finančné riziká 

Počas podnikania je jednotka vystavená rôznym finančným rizikám: úverové riziko, likvidné riziko, trhové riziko (vrátane 

miery inflácie), riziko obchodnej ceny a ďalšie riziká (vrátane rizika vlastného imania, a riziko umiestnenia). 

Stratégia riadenia rizik sa snaží minimalizovať dopady všetkých týchto rizik na finančné výsledky spoločnosti. Riadenie rizík 

je na .zodpovednosti ekonomického riaditeTa, ktorý vydáva písomné zásady celkového riadenia rizík a písomné pravidlá 

týkajúce sa jednotlivých oblastí finančného rizika. 

6.13. Záruky 

Jednotka nemá významné záruky voči tretím stranám. 

6.14. Podmienené aktíva a pasíva 

Jednotka nemá podmienené aktíva a pasíva. 

6.15. Udalosti po súvahovom dni 

Jednotka nemala následne udalosti, ktoré zaručujú modifikáciu hodnôt aktív a pasív alebo dodatočné zverejnenia. 
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SPRAV A NEZA VISLEHO AUDITORA 
o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky 

k 31. 12. 2013 

Východoslovenská vodárenská spoločnost', a.s. 
Komenského 50, 042 48 Košice 

Košice, Apríl 2014 
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SPRÁ V A NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 

Pre spoločníkov spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnost', a.s. 
Komenského 50, 042 48 Ko~ice 

Správa o overení účtovnej závierky 
Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s., ktorá obsahuje výkaz finančnej situácie k 31. decembru 2013, 
výkaz komplexného výsledku, výkaz zmien vo vlastnom imaní, výkaz peňažných tokov 
(cash-flow) za rok končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad 
a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok. 

Zodpovednosť V~Jdenia spoločnosti za účtovnú závierku 
Vedenie spoločnosti je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej 
závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002.Z. z. v znení jeho dodatkov a za 
návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol, ktoré vedenie spoločnosti 

považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné 
nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných 
účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeranych 
za daných okolností. 

Zodpovednosť audítora 
Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho 
auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa 
týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, 
aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné 
nesprávnosti. 

Súčasť ou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách 
a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, 
vrátane posúdenia rizika významných nesprávnosti v účtovnej závierke,. či už v dôsledku 
podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly 
relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky účtovnej jednotky, 
aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom 
vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje 
zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti 
účtovných odhadov uskutočnených manažmentom, ako aj zhodnotenie prezentácie 
účtovnej závierky ako celku. 

ACCEPT i\UJ)ľľ & CO~SULTI~G. s.r.o .. !·lilštoy:i J:-). OKU Ol !'r,:Sov, SLOVAKIA 
Member of J l' A lnternatiOilal, 7.api:;;Hl~' \"OH OS ľtúov, Udd: Sro. Yl.~:. ~:;65/1' 
Bank. sp(1jcmc: 4340008509!3100: J('O. 31 7()9 11 1; !(DPH: SK.2020523R57 
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Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný 
základ pre náš názor. 

Názor 

Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných 
súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 
k 31. decembru 2013, výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému 
dátumu v súlade s medzinárodnými štandardmi pre fmančné výkazníctvo. 

V Košiciach, 17. 04. 2014 . 

Zodpovedný audítor: ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. 
Baštová 38, 080 Ol Prešov 
licencia SKAU č. 000124 

Ing. Branislav Bača, CA 
licencia SKAU č. 955 

OR OS Prešov, vl. č. 23 65/P 

ACCEPT AliDIT & CONSULTING, s.r.o .. Baštoyá 38.080 Ol Prešov. SLOVAKIA 
~1cmhcr of JPA International. 7.>pisan~' -.-OR OS P1·ešov. Odd: Sro.,-]_..; ~]f15-'P 

ftmk. '•r+·niL·: '-IJ4000S509·3100: !('O. ~l 7tN ll': I( DPH. SK20.:'052:iR57 
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