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I. ÚVODNÉ SLOVO 

Vážené valné zhromaždenie, vážení členovia dozornej rady, obchodní partneri a klienti. 

Predkladáme výročnú správu o stave a vývoji  spoločnosti Enerbyt s.r.o.  za rok 2019. 

Rok 2019 ďalej potvrdzoval zložitosť externého prostredia spoločnosti. Ďalším poklesom 

potreby tepla, výraznými výkyvmi cien energií, so stupňujúcou sa  neistotou spôsobenou   

využívaním regulačných nástrojov zo strany štátu, ako aj novelou zákona o správe bytov  sa len 

potvrdila nutnosť okamžitých reakcií na zmeny prostredia. Obdobne sa potvrdzuje aj   

správnosť smerovania spoločnosti  neustále investovať do moderných technológií a postupov, 

racionálne využívať kapacity a ľudské zdroje, s cieľom udržať života- a konkurencie-schopnosť  

vo všetkých oblastiach .  

Aj v roku 2019  sme naplnili svoj záväzok byť  na čele  v inováciách a  prinášať novinky, ktoré 

prinášajú jednak ekonomický efekt, chránia životné prostredie, zjednodušia život klientov,   

šetria čas a prinášajú „pohodu  do našich priestorov“. Neustále dbáme na  transparentnosť aj 

nad rámec zákonných povinností ako  na dvojjazyčnosť našej komunikácie . Otvorením nových 

informačných tokov cez prevádzkovanú webovú stránku, portál www.poschodoch.sk,  a tiež už 

aj cez sociálnu sieť zabezpečujeme rýchlu a účinnú komunikáciu a informovanosť. 

Prechádzame v maximálnej možnej miere na dokumentácie bez tlače, na bezhotovostné platby 

a  zaviedli sme možnosť platieb cez Coop-kasu v predajniach Coop-Jednota. 

Aj v r. 2019 sme sa mohli v rámci spoločnosti oprieť o svoje hodnoty, ako napĺňanie a 

uplatňovanie princípov  otvorenosti, súdržnosti, tvorivosti, odvahy a partnerstva, ktoré sú najmä 

v období častých zmien a neistoty našou nenahraditeľnou konkurenčnou výhodou.  

 

II. IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI  

o Názov spoločnosti:  Enerbyt s.r.o  

o Sídlo:     Lipová č.1 Štúrovo 94301 

o  Právna forma:    spoločnosť s ručením obmedzeným  

o  IČO:     36753491 

o  Zriaďovateľom a vlastníkom:  Mesto Štúrovo  

o  Valné zhromaždenie :   Ing. Eugen Szabó, primátor mesta 

http://www.enerbyt.sk/
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o  Štatutárny orgán : Ing. Juraj Szórád, konateľ  

 

Spoločnosť Enerbyt nemá majetkové podiely v iných spoločnostiach  

Základným poslaním našej spoločnosti je : 

- výroba a distribúcia tepla  v rámci centrálneho zásobovania teplom mesta Štúrovo, 

- vysokoúčinná kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie,  

- spoľahlivá a kvalitná správa bytov a nebytových priestorov,  

- spoľahlivá, bezpečná,  efektívna  a ekologická výroba a distribúcia  tepla a chladu,  

- zabezpečenie , montáže opráv a údržby zverených zariadení,   

- dodávka regulačnej elektriny v rámci podporných služieb distribučnej siete. 

 

III. TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 

3.1. Hlavné oblasti činnosti tepelného hospodárstva 

o výroba a distribúcia tepla v rámci centrálneho zásobovania teplom mesta Štúrovo, 

o vysokoúčinná kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie, 

o dodávka vyrobenej elektrickej energie do distribučnej siete, 

o dodávka regulačnej elektriny v rámci podporných služieb distribučnej siete, 

o výroba a dodávka chladu pre objekt OPKS, 

o správa a obsluha kotolní v zmysle zmluvy o správe nehnuteľností. 

3.2. Hospodársky výsledok tepelného hospodárstva  

3.2.1. Výroba a distribúcia  tepla 

V roku 2019  Enerbyt s.r.o. vyrobila a dodala teplo v nasledujúcich objemoch: 

o výroba : 23 963 MWh ( 86 267 GJ )  

o dodávka : 21 636 MWh ( 77 890 GJ )  

Z predaného objemu tepla 21 636 MWh bolo v rámci centrálneho zásobovania teplom 

dodaných na ústredné vykurovanie 12 802 MWh  a 5 984 MWh na ohrev teplej úžitkovej vody. 

Domovými a blokovými kotolňami bolo dodaných  2 850 MWh tepelnej energie z toho 171 MWh 

na ohrev TUV. 

http://www.enerbyt.sk/
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Negatívny vplyv teplého počasia na výrobu tepla pokračoval aj v roku 2019. Počet 

zaznamenaných dennostupňov bol o 12,6% nižší oproti dlhodobému priemeru. Z grafu je vidno, 

že dennostupne vo všetkých mesiacoch vykurovacieho obdobia okrem mesiaca máj boli 

podpriemerné respektíve v mesiacoch október až december dosiahli nové minimá. 

 

 

V roku 2019 aj napriek pokračujúcemu poklesu objemu predaného tepla sa podarilo 

udržať účinnosť dodávok tepla na 90,29%. 

http://www.enerbyt.sk/
http://www.enerbyt.sk/
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Vďaka účinnej výrobe a distribúcii tepla bolo ušetrených 163 857 m3 zemného plynu v hodnote 

60 339 € (5,7% z celkového objemu) oproti normatívmi stanovenému množstvu paliva.  

 

3.2.2. Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektriny a tepla (VÚKVET) 

V roku 2019 bolo vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla vyrobených 6 659 

MWh tepla, čo je 31,58% podiel na celkovom množstve vyrobeného tepla na CTZ. Tento podiel 

nezodpovedá legislatívnym požiadavkám (75%) na účinné centrálne zásobovanie teplom.  

 

Elektrickej energie bolo vyrobených 4 377 MWh, z čoho 3 917 MWh bolo dodaných do 

distribučnej siete a 367 MWh spotrebovaných ako vlastná spotreba centrálneho tepelného 

zdroja (CTZ). Technologická (vlastná) spotreba kogeneračných jednotiek bola 94 MWh. V rámci 

bilančnej skupiny spoločnosti ELGAS, ktorá poskytuje podporné služby pre regionálnu 

distribučnú sieť elektrickej energie, bolo dodaných 1 408 MWh zápornej elektrickej energie. 

 

 

http://www.enerbyt.sk/
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3.2.3. Porovnanie výrobných  ukazovateľov  VÚKVET v rokoch 2014 a 2019 

 

 

 

Porovnanie vyťaženosti kogeneračných jednotiek v jednotlivých kalendárnych rokoch je 

v nasledovnej tabuľke: 

 

 

 

 

Nižšia časová vyťaženosť a denná priemerná výroba elektriny v roku 2019 bola 

spôsobená generálnou opravou (GO) kogeneračných jednotiek v mesiaci máj v rozsahu 13 dní, 

ako aj technickou poruchou KJ1 v mesiaci apríl v trvaní 11 dní (prasknutý výmenník tepla). 

Okrem toho v mesiaci august výroba bola  2 dni prerušená aj z dôvodu prepájania primárneho 

rozvodu tepla v rámci rekonštrukcie.   

 

 

 

MJ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Rozdiel

A.

Skutočné množstvo vyrobenej 

elektriny na svorkách zariadenia  na 

výrobu elektriny
MWh 5 510 4 889 4 876 4 948 4 740 4 377 -7,66%

B.

Technologická vlastná spotreba 

elektriny v zariadení na výrobu 

elektriny
MWh 91 95 96 104 99 94 -5,05%

C.
Množstvo elektriny na ktoré sa  

vzťahuje podpora
MWh 5 419 4 794 4 780 4 844 4 641 4 284 -7,69%

D.
Dodávka vyrobenej elektriny do 

dis tribučnej s iete
MWh 4984 4 377 4 386 4 448 4 266 3 917 -8,18%

E.
Množstvo spotrebované vo vlastnom 

zariadení
MWh 435 418 395 396 375 367 -2,13%

Rozdelenie objemu elektriny / ROK

Vyťaženosť KGJ 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Časová vyťaženosť 84,65% 84,05% 82,42% 86,59% 81,81% 79,50%

Využitie inštalovaného výkonu 78,43% 69,59% 69,22% 79,58% 82,29% 78,34%

Denná priemerná výroba [MWh] 16,372 15,055 13,395 13,324 13,566 11,993

http://www.enerbyt.sk/
http://www.enerbyt.sk/
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3.2.4. Porovnanie ekonomických ukazovateľov VÚKVET v rokoch 2014 a 2019  

V roku 2019 zisk kombinovanej výroby elektriny a tepla bol bez započítania nákladov na 

GO 177 028 € čo je pokles o 10,39% oproti predchádzajúcemu roku. Tento pokles bol 

predovšetkým spôsobený vyššou cenou zemného plynu  o 24,4% oproti roku 2018. Výsledný 

zisk aj so započítaním nákladov na GO je 97 191 €. 

 

 

 

V nasledujúcej tabuľke je uvedený vývoj vstupných cien, ktoré majú zásadný vplyv na 

hospodársky výsledok kombinovanej výroby elektriny a tepla: 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

€ € € € € € %

1. Doplatok - štátna  podpora 233 643 276 515 313 760 278 157 219 360 -58 797 -21,14%

2. Predaj elektriny na straty 192 637 148 450 119 824 135 543 158 596 23 053 17,01%

 3. Platba za nominovanú elektrinu 45 584 33 241 33 510 32 185 57 027 24 842 77,19%

4. Hodnota elektriny spotrebovanej CTZ 18 398 13 372 10 666 13 266 14 860 1 594 12,02%

5. Dodávka regulačnej elektriny 36 484 25 575 22 609 17 714 16 449 -1 265 -7,14%

6. Zisk z predaja tepla 31 457 45 012 34 633 7 981 8 430 449 5,63%

7. Náklady na distribúciu -25 667 -23 676 -26 407 -25 666 -25 030 636 -2,48%

8. Náklady na palivo -216 189 -177 567 -138 928 -168 604 -205 087 -36 483 21,64%

9. Prevádzkové náklady -102 469 -122 457 -111 324 -93 012 -67 504 25 508 -27,42%

213 878 218 465 258 343 197 564 177 101 -20 463 -10,36%

-79 910

97 191Celkový zisk

Ekonomické ukazovatele kombinovanej 

výroby elektriny a tepla

Zisk podľa štandardnej ročnej metodiky

Náklady na generálnú opravu

Rozdiel 2018 -2019

MJ 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Schválená cena elektriny €/MWh 95,47 92,75 91,70 91,70 91,70 91,70

2 Výška doplatku €/MWh 48,66 48,74 58,12 64,77 59,93 51,21

3 Cena elektriny na straty €/MWh 46,81 44,02 33,58 26,93 31,77 40,49

4 Cena kladnej regulačnej elektriny €/MWh 78 75 67 80 96 135

5 Cena zápornej regulačnej elektriny €/MWh 45 45 42 32 32 25

6 Cena distribúcie vlastnej spotreby €/MWh 59,37 61,4 63,51 66,64 68,38 68,27

7 Cena zemného plynu €/MWh 35,93 34,86 30,35 23,43 27,41 34,11

Ceny 

http://www.enerbyt.sk/
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Tepelné hospodárstvo napriek pretrvávajúcim nepriaznivým klimatickým podmienkam a nárastu 

ceny zemného plynu podľa štandardnej metodiky hodnotenia dosiahol zisk 272 023 €. Skutočný 

zisk po započítaní nákladov na GO sa však znížil na 96 221 €. 

Dotácia ceny tepla z dôvodu priebežného zabezpečenia cash-flow bola možná iba vo výške   

4 700 € . 

 

 

 

3.3. Investície v oblasti tepelného hospodárstva  

V súlade s investičným plánom na rok 2019 sa pokračovalo v rekonštrukcii rozvodov 

tepla v dĺžke 893 m v hodnote 238 365 €  na úseku ulica Sv.Štefana – kruhový objazd – bytový 

dom Jesenského 73 – šachta č.5.1 – Stredná odborná škola. V súčasnosti je zrekonštruovaných 

72% rozvodov a predpokladáme ukončenie celkovej rekonštrukcie do  roku 2025,  v celkovej 

hodnote 1 187 507 €.  

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

€ € € € €

Zisk z výroby elektriny (*) 164 023 160 081 213 044 176 317 153 811

Primeraný zisk z výroby a  predaj tepla  47 850 61 903 49 410 43 288 97 586

Zisk z ušetreného pal iva  pri  výrobe tepla    20 613 35 084 27 749 22 848 25 326

Dotácia  ceny tepla -30 000 -30 000 0 -32 000 -4 700

Celkový zisk podľa  š tandardnej metodiky 202 486 227 068 290 203 210 453 272 023

-79 910

-95 892

Skutočný zisk po započítani  nákladov na GO 96 221

Celkové ekonomické ukazovatele tepelného hospodárstva

*do zisku nie je započítaná hodnota spotrebovanej elektriny z vlastnej výroby a zisk z predaja tepla VUKVET.  

podiel  pripadajúci  na  výrobu elektriny

podiel  pripadajúci  na  výrobu tepla
Náklady na GO kogeneračných jednotiek

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Celkom

m m m m m m m m m

Primárny rozvod 1 536 1 000 880 198 588 0 893 5 095

Sekundárny rozvod 4 614 750 220 449 872 110 0 7 015

Spolu 6 150 1 750 1 100 647 1 460 893 12 000

Investícia   [ € ] 764 538 274 741 223 308 109 918 226 823 4 812 0 238 365 1 842 505

Rozsah a náklady na výmenu 

rozvodov

http://www.enerbyt.sk/
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Investičná činnosť v roku 2019 okrem pokračujúcej rekonštrukcie tepelných rozvodov bola 

zameraná na koncepčnú činnosť s cieľom identifikovať smer ďalšieho rozvoja centrálneho 

zásobovania teplom (CZT) mesta v kontexte s požiadavkami platnej legislatívy na dosiahnutie 

parametrov účinného CZT.  

 

Bola vypracovaná ekonomicko-technická štúdia možností zvýšenia podielu obnoviteľných 

zdrojov energie (OZE) pri výrobe tepla s variantnými riešeniami, ktoré boli vyhodnotené 

z pohľadu ekonomického prínosu, ako aj z pohľadu technickej realizovateľnosti a dopadu na 

životné prostredie. Následne bolo rozhodnuté, že základnou koncepciou je využitie tepelnej 

energie jestvujúcich geotermálnych vrtov Vadaš pomocou novovybudovaného tepelného zdroja 

(TZ-OZE). Tepelný zdroj bude vybudovaný v blízkosti areálu kúpaliska a bude pripojený do 

jestvujúcej sústavy CZT pomocou potrubného vedenia cez Hlavnú ulicu – Adyho ulicu – ulicu 

Sv.Štefana - ulicu Pri garážach – na odovzdávaciu stanicu tepla POS1. 

V súlade s touto koncepciou bol vypracovaný podnikateľský zámer na využitie 

geotermálnej energie v účinnom centrálnom zásobovaní teplom mesta Štúrovo, ktorý bol 

prerokovaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 10.decembra 2019 a uznesením 

č.144/2019 zastupiteľstvo vyslovilo jeho podporu.  

V rámci rozhodovacieho procesu o možných ďalších investíciách pokračujeme vo 

vyhodnocovaní návratnosti realizovaných investičných akcií, ktorá sa vypočítala z podielu 

hodnoty investície a hodnoty priemerného ročného objemu dodaného tepla daným tepelným 

zariadením.  

Návratnosť investícií do tepelných zdrojov okrem OPKS je kratšia ako samotná doba 

odpisovania hmotného investičného majetku. U tepelného zdroja OPKS návratnosť 15,55 rokov 

spôsobila skutočnosť, že inštalovaný výkon zdroja nie je plne využitá. Pri výpočte výkonu sa 

počítalo aj odberom tepla a chladu pre novovybudovaný objekt VIZA, ktorého výstavba sa 

uskutoční pravdepodobne až v roku 2020-21. Na tomto stave sa tiež podpísala nižšia 

obsadenosť prenajatých priestorov OPKS ako aj nízka vyťaženosť apartmánov v zimných 

mesiacoch. 

 

http://www.enerbyt.sk/
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3.4. Oprava a údržba tepelných zariadení  

  

V roku 2019 náklady na opravy a údržbu technologických zariadení dosiahli 329 299 €, z čoho 

199 774 € bolo vynaložených na GO kogeneračných jednotiek. 

 

Investícia Obs.cena

€ € MWh € €/rok rokov Stav

15BJ 2014 45 674 639 48 763 9 080 5,03 100%

Ekonomizer 2016 226 819 2 072 160 132 44 919 5,05 71%

2x8BJ 2017 75 182 618 47 083 11 771 6,39 63%

OPKS 2017 129 476 235 19 557 8 326 15,55 15%

Vadaš 2017 239 267 1 776 134 292 61 358 3,90 56%

MŠ ADY 2018 26 881 115 8 664 6 147 4,37 32%

Celkom 958 162 14 058 1 082 719 245 794 3,90 100%

Kalkulácia jednoduchej návratnosti

Tepelné 

zariadenie

Predaj Návratnosť

http://www.enerbyt.sk/
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Podarilo sa stabilizovať náklady na opravu a údržbu tepelných zariadení. Pracovníci 

technického úseku v rámci opráv a údržby tepelných zariadení odpracovali 4 707 hodín 

v hodnote 67 862 €.  

   

 

Pozn.: V grafe nie sú  zahrnuté náklady GO kogeneračných jednotiek. 

3.5. Cena tepla  

V roku 2019 po zúčtovaní skutočných nákladov v zmysle  Vyhlášky ÚRSO č.248/2016 cena 

variabilnej zložky tepla bola stanovená na 0,4560 €/kWh a fixnej zložky tepla na 174,9177 €/kW. 

V roku 2019 pokračoval nárast ceny zemného plynu a dosiahol 24,44% zvýšenie oproti 

roku 2018.  

 

http://www.enerbyt.sk/
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Adekvátne s nárastom ceny plynu sa zvýšila aj variabilná cena tepla, avšak celková cena tepla 

v porovnaní s rokom 2018 sa medziročne zvýšila o iba  12,68%, vďaka tomu, že fixnú zložku 

ceny tepla sa nám podarilo od roku 2014 zastabilizovať tesne pod úrovňou 175 €/kW aj napriek 

značným investíciám do technológie, ako aj poklesu objemu dodávok tepla  

 

 

 

Na základe analýzy vybraných ukazovateľov výroby a predaja tepla je znázornených na  

doleuvedenom grafe možno skonštatovať, že priemerný náklad na vykurovanie domácností na 

v roku 2019 vďaka teplému počasiu dosiahol 3,76 €/m2 čo je nárast iba o 7,22%. Priemerný 

náklad na ohrev teplej úžitkovej vody bol 8,16 €/m3, čo je nárast o 11,46% oproti roku 2018, 

v podstate je to priemerná cena obdobia 2010-2020. 

 

 

http://www.enerbyt.sk/
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3.6. Plánované opatrenia a ďalšie smerovanie  

Ďalšie smerovanie rozvoja tepelného hospodárstva bude zamerané na splnenie kritérií 

účinného centrálneho zásobovania teplom v zmysle §2 písm. z) Zákona o teple č.657/2004 Z.Z 

v znení neskorších predpisov. 

Účinným centralizovaným zásobovaním teplom je systém CZT, ktorým sa dodáva aspoň 50 % 

tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie alebo 50 % tepla z priemyselných procesov, 

75 % tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo 50 % tepla vyrobeného 

ich kombináciou. 

Ako už bolo uvedené v roku 2019 bola vypracovaná technicko-ekonomická štúdia na 

identifikáciu možností dosiahnutia tohto cieľa.  Na základe štúdie sa vypracoval aj investičný 

zámer, ktorý je uvedený  v nasledovnej tabuľke :   

 

 

Finančné prostriedky na zabezpečenie realizácie sa budú čerpať z troch zdrojov : 

o z vlastných  finančných prostriedkov spoločnosti,  

o z komerčného bankového úveru,  

o z podporných operačných programov EÚ a štátu. 

Pri plánovaní čerpania finančných prostriedkov sa uvažuje čerpaním komerčného úveru v 

objeme 2,1 milióna € s týmito parametrami:  

o doba splatnosti 10 rokov, 

o čerpanie úveru od 1.1.2023 do 31.12.2024, 

o platba prvej splátky istiny po vyčerpaní úveru, 

o platba úrokov priebežne  z vyčerpaného objemu úveru. 

http://www.enerbyt.sk/
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V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorého súčasťou 

je aj hodnotenia dopadu na životné prostredie EIA.. 

 

IV. SPRÁVA BYTOV  

4.1. Základné informácie 

V r. 2019 došlo k veľkej novele zákona č.182/1993 o správe bytov a nebytových priestorov, na 

základe ktorej bolo potrebné  prepracovať a prejednať zmluvy o výkone správy , čo značne 

zaťažilo celý úsek. Nové zmluvné podmienky sme  upravili v maximálnej možnej miere na bázu 

prehľadnosti a jednoduchosti . 

V r. 2019 sme spravovali : 

o v meste Štúrovo  1725 bytov   

o v obci Nána       24 bytov  

o v obci Svodín       26 bytov  

o v obci Mužla       14 bytov  

o v obci Bíňa       14 bytov 

o v obci Obid       23 bytov  

o Kravany nad Dunajom       6 bytov     

o Kamenica nad Hronom     12 bytov  

 

4.2. Väčšie práce na bytových domoch: 

o Orechová 25,27 - rekonštrukcia strechy 

o Železničný rad č.5 - oprava fasády 

o Družstevný rad č. 17 - 23 - vybudovanie nových výťahov - 4 ks 

o Sv. Štefana 53 - 59 - vybudovanie vonkajších prístreškov na bicykle 

o Orechová č. 49, 51 - rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie dažďovej vody 

 

 

 

 

http://www.enerbyt.sk/
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4.3. Výsledky a výhľady  úseku  

V r. 2019 sa navýšili  výnosy na 137,5 tis €, pričom náklady  narástli  na 131,3 tis. €. Stabilný 

hospodársky výsledok  úseku je aj výsledkom dlhodobej  stratégie ponúknuť kvalitné služby za 

primerané ceny pri ziskovosti do 10%. Úsek dlhodobo napreduje aj po technickej stránke ako aj 

v efektívnosti.   

 

V. SPRÁVA MAJETKU MESTA 

5.1. Základné informácie 

Naša spoločnosť  spravuje majetok  mesta v zmysle mandátnej  resp. nájomnej zmluvy. 

Náklady aj príjmy za  činnosť spoločnosti spojené so správou  boli na úrovni 8 320 €. Hlavným 

poslaním spoločnosti v tomto segmente je efektívne  zhodnocovať zverený majetok mesta 

a naplniť očakávania príslušnej príjmovej časti rozpočtu mesta. O podmienkach prenájmu bytov  

rozhoduje mesto, Enerbyt  s bytmi nepodniká, teda nemá ani  priamy vplyv na výšku príjmov 

z prenájmu bytov. 

 

5.2.Hospodárenie s prenajatým majetkom  

 

Enerbyt má v prenájme budovu mesta na ul.  Hlavná 34 (OPKS):  

 

Príjem €  Údržba € Nájom € Hosp. výsledok €  

15 155   1 909 1 000 + 12 246 

 

Podstatnú časť nákladov predstavovalo rozšírenie dátovej siete , úver na rekonštrukciu budovy   

bol v r. 2018 splatený a predpokladaná návratnosť rekonštrukcie  je cca 16 rokov. 

 

 

 

 

 

http://www.enerbyt.sk/
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5.3. Hospodárenie so spravovaným  majetkom mesta  

 

Celkový príjem z nájmu bytových priestorov predstavoval 28 080 €, ktoré boli poukázané na 

účet mesta. 

Príjem z nebytových priestorov  bol vo výške125 tis.€, čím bol prekročený plán o 10 tis € aj 

napriek tomu, že v  roku 2019 došlo k zmenám podmienok využiteľnosti jednotlivých objektov. 

Jednalo  sa o objekty Hlavná 8, Hlavná 36, Nánanská 1470. 

Náklady na údržbu a opravy boli kryté z fondu opráv domov resp. z prostriedkov mesta, teda 

finančne nezaťažili našu spoločnosť. 

 

5.4.Obsadenosť priestorov k 31.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Objekty sú čiastočne využívané mestom 

 

Budova na adrese 

Celková 

plocha 

Prenajatá 

plocha 

Neobsadená 
využitie 

plocha 

m2 m2 m2   

Sv. Štefana 79 (AC) 2956,1*  2183,2 772 74% 

Hlavná 8 ( zmen.) 138,12 0*   0 

Hlavná 124/8 (Prot.) 260,56 0*                          0 

Komenského 1 437,66 437,66 0 100% 

Hlavná 1 560,3 560,3 0 100% 

Hlavná 36 (Lagúna)  184,2 79,2* 105 43% 

Hlavná 34 (OPKS) 467 467 0 100% 

Nám. Sv. Imricha 33 

(Pizzéria) 
180,57 180,57 0 100% 

Nánanská 1470  

(Autopark) 
3645 3 429 216 94% 

Celkom 7779,63 6812,63  967 88% 

http://www.enerbyt.sk/
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VI. TECHNICKÝ ÚSEK  

6.1. Základné informácie 

Technický úsek zabezpečuje: 

o Opravu a údržbu tepelnej sústavy, 

o Hotovostnú službu  pre tepelné hospodárstvo, 

o Hotovostnú službu pre vlastníkov bytov, 

o Montážne práce rozvodov vody, kúrenia a kanalizácie, 

o Likvidáciu azbestu. 

6.2. Prehľad činností 

 

 

Najväčší podiel pracovnej činnosti (33%) technického úseku tvorila údržba tepelných zariadení 

tepelného hospodárstva. Montážne práce, v rámci ktorých boli realizované najmä výmeny 

stúpacích a ležatých rozvodov bytových domov tvorili druhý najväčší podiel (20%). Tento podiel 

sa nám podarilo udržať aj vďaka zákazkám od Stavebného bytového družstva občanov, čo 

svedčí o kvalite nami dodávaných služieb a získaní dôvery zákazníkov. 

http://www.enerbyt.sk/
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V rámci údržby nehnuteľností v majetku mesta bolo najviac práce vykonané na budove 

administratívneho centra v rámci výmeny resp. opravy kanalizačných rozvodov a rekonštrukcii 

sociálnych zariadení. Tiež značný podiel mali aj práce pri odstraňovaní technických havárii na 

vodovode a kanalizácii v majetku mesta, pričom sa predpokladá, že v budúcnosti podiel týchto 

prác ešte porastie, vezmúc do úvahy technický stav rozvodov.  

Na majetku Enerbyt s.r.o. boli realizované práce v rámci rekonštrukcie šatne a sociálnych 

zariadení v budove POS1, dokončenia skladových priestorov v budove POS2, ako aj prípravy 

priestorov POS4 na prenájom.  

 

6.3.Výsledky a smerovanie úseku 

Technický úsek v roku 2019  dosiahol obrat 299 492 €  pričom rozhodujúci podiel na tržbách 

mali montážne práce v objeme 63 591 €. V prospech tepelného hospodárstva technickým 

úsekom boli  vykonané údržbárske a opravárenské práce v hodnote 67 862 €.  

Celková náklady technického úseku dosiahli 294 213 €. Hospodársky výsledok úseku v roku 

2019 dosiahol 5 279 €. 

Vývoj hospodárskych výsledkov technického úseku : 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tržba 184 139 291 265 231 941 247 842 293 034 310 766 299 492 

Náklady 179 859 289 130 231 570 233 742 291 236 310 766 294 213 

Zisk 4 280 2 135 371 14 100 1 798 0 5 279 

 

Dosiahnutý hospodársky výsledok úseku potvrdzuje správnosť zavedených systémových 

opatrení na zlepšenie organizácie práce a zvýšenie výkonnosti úseku. Naďalej však platí, že 

bez výkonu montážnych prác úsek nie je schopný dosiahnuť kladný hospodársky výsledok. 

Preto v budúcnosti bude treba zvýšiť úsilie manažmentu vo vyhľadávaní ďalších možností 

uplatnenia kapacít úseku na trhu a to predovšetkým: 

 získavaním zákaziek na údržbu bytového fondu v oblasti rekonštrukcie rozvodov tepla 

bytových domov a údržby elektrických stúpacích vedení, 

http://www.enerbyt.sk/
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 zvážením možností rozšíriť služby technického úseku na montáž nových domových 

telefónov, 

 rozšíriť poskytované služby v oblasti kontroly (odborných prehliadok) protipožiarnych 

prostriedkov bytových domov. 

 

VII.  CELKOVÉ VÝSLEDKY A SMEROVANIE SPOLOČNOSTI  

 

7.1. Hospodárske výsledky  

 

 

7.2. Základné finančné a majetkové údaje 

  

 

 

2019 Byty NBP 
Dopravné 

prostriedky 
Údržba 

Tepelné 

hospodárstvo 
Ostatné Spolu 

Náklady 131 342 8 320 9 238 294 213 2 166 075 196 724 2 805 912 

Výnosy 137 514 8 320 710 299 492 2 198 134 196 724 2 840 894 

Hospodársky 

výsledok 
6 172 0 -8 528 5 279 32 059 0 34 982 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Finančné účty 24 911 357 068 442 853 372 157 531 343     516 721 214 025 

Zásoby 31 277 27 195 37 244 65 845 33 610 86 289 54 073 

Krátkodobé pohľ . 122 394 107 077 76 881 206 965 93 310 123 191 124 786 

Krátkodobé záv. 256 709 38 689 29 696 39 669 -6 573 -109 844 32 784 

Úver 2 129 850 1 893 200 1 656 550 1 419 900 1 772 490 1 504 435 1 198 053 

Hmotný majetok 3 483 838 3 503 553 3 351 882 3 479 237 3 837 297 3 494 154 3 418 236 

Pomer úver / HIM 61% 54% 49% 41% 46% 43% 35% 

http://www.enerbyt.sk/
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7.3. Ďalšie smerovanie  spoločnosti 

Okrem už spomenutých zámerov a výhľadov máme v pláne: 

o naďalej racionalizovať a zvyšovať efektívnosť všetkých procesov, 

O zlepšovať meno spoločnosti v povedomí všetkých občanov mesta transparentnosťou a  

ústretovosťou k požiadavkám odberateľov a občanov mesta. 

 

VIII. ZÁVER 

 

Táto výročná správa bola spracovaná tak, aby poskytla čo najreálnejší obraz o činnosti 

spoločnosti Enerbyt s.r.o. za r. 2019. 

Poďakovanie patrí všetkým, orgánom spoločnosti, pracovníkom mestského úradu, našim 

zamestnancom, dodávateľom, klientom a obchodným partnerom, s ktorými sme spoločne mohli 

dosiahnuť pozitívne výsledky aj v roku 2019 a pokračovať na ceste inovácií, efektívnosti 

a zodpovednosti.  

 

 

http://www.enerbyt.sk/
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SPRAVA NEZAVISLEHO AUDTTORA
Spolodnikom a i tatutdrnemu orgdnu spolodnosti  Enerbyt s.r.o.

Spriiva z auditu Udtovnej ziivierky

I. Ndzor

uskutodniri sme audit ridtovnej zdvierky sporodnosti Enerbyt s.r.o., Lipovd 1,5t0rovo,leo: 36 753 481 (,,sporodnost"), ktord obsaiule ,,iu.t,, t 31. decembru 2019, vlkazziskov a strdt za rok kondiaci sa k uveden6mu diitumu a pozniimky, ttore ousarrulrr sirrrnvriznamnrich {dtovnlich zdsad a fdtovntich met6d.
Podl'a nd!ho niizoru, priroiend ridtovnii ziivierka poskytuje pravdivf a vernt obrazfinandnej situdcie sporodnosti k 31. decembru 201s a v,isreoru jej hospodiirenia za rokkondiaci sa k uvedendmu ddtumu podla ziikona d. +ztjzooz Z.z. o ridtovnictve vznenineskorlich pred pisov (d'a lej len,,zd kon o ridtovnictve,.).

l l .  Zdklad pre ndzor

Audit sme vykonalr podl 'a medzindrodn!,ch auditorskl ich i tandardov ( lnternational
Standards on Audit ing, ISA), Na!a zodpovednost podl,a t l ichto Standardov je uvedendv odseku Zodpovednost '  auditora za audit r idtovnej zdvierky. od sporolnosti  smenezdvisl i  podl 'a ustanoveni zdkona a. 423/2oLs o Siatutdrnom audite a o zmene adoplneni zdkona d. 43r/20o2 Z. z. o idtovnictve v zneni neskorl ich predpisov (dhrej ren
,,zAkon o Statutdrnom audite,,) t i ikajdcich sa et iky, vrdtane Etick6ho kddexu audiiora,relevantnlch pre ndi audit Udtovnej z6vierky a spini l i  sme aJ ostatne poZiadavky t lTchtousta n oven i  t ikajdcich sa et iky. sme presveddeni, ie auditorsk6 d6kazy, ktor6 sme ziskari ,poskytuju dostatodni a vhodnyi,zdklad pre nd5 ndzor.

lll, Zodpovednost itatutdrneho orgdnu za ridtovni zdvierku

statutdrny org;in je zodpovednli za zostavenie tejto udtovnej zdvierky tak, abyposkytovala pravdivli a vernli obraz podra ziikona o Lidtovnictve a za tie internd kontrory,ktord povaZuje za potrebn6 
.na zostavenie ddtovnej z6vierky, t tord neobsahulevlznamn6 nesprdvnosti ,  di  u) v dOsledku podvodu alebo ihyoy.

Pri zostavovani r idtovnej zdvierky je i tatutdrny org;in zodpovednri za zhodnotenieschopnosti  Spolodnosti  nepretr) i te pokradovat vo svojej dinnosti ,  za opisanieskutodnosti  t l ikajr icich sa nepretr i i tdho pokradovania v dinnosti ,  ak je to potrebn6, a zapouzit ie predpokradu nepretr i i tdho pokradovania v dinnosti  v Lidtovnictve, ibaie by malv 0mysle spolodnost '  zr ikvidova{ arebo ukondit jej  dinnos{, arebo by nemar ind rearist ickt lmoinost ne) tak u robit .

lV. Zodpovednost auditora za audit (itovnej zdvierky

Nalou zodpovednostou je ziskat primeran6 uistenie, di r idtovn6 zdvierka ako celokneobsahuje v, i lznamn6 nesprdvnosti ,  di  u) v d6sledku podvodu .f .no .f . . ,VUV, . uVO.i

r'h,r.. /
\JI



sprdvu auditora, vrdtane n6zoru. primeran6 uistenie je uistenie vysokdho stupria, are
nie je zdrukou toho, ;e audit vykonanll 'podl 'a medzindrodnrich auditorskl ich i tandardov
vldy odhali  v! 'znamn6 nesprdvnosti ,  ak take existujr i .  Nespri ivnosti  m6)u vzniknri t  v
d6sledku podvodu alebo chyby a za vl iznamn6 sa povaiujr. i  vtedy, ak by sa dalo
odovodnene odakdva{, ie jednotl ivo alebo vsihrne by mohli  ovplyvni{ ekonomick6
rozhodnutia poui ivatelbv, uskutodnen6 na zdklade tejto Lidtovnej zdvierky.

V rd mci auditu uskutodnen6ho
ce l6 ho auditu uplatr iujeme
skepticizm us.

Okrem toho:

c l

podl'a medzindrodnlich a ud itorskri ch
od bo rnr i  isudok a zachovdvame

Standardov, podas
profesiond Iny

Dl

o l

ldenti f ikujeme a posudzu.leme rizikd vlznamnej nespr6vnosti  Li i tovnej zdvierky,
di ui v d6sledku podvodu arebo chyby, navrhujeme a uskutodriujeme audftorsk6
postupy reaguj(ce na t ieto r izikd a ziskavame auditorsk6 d6kazy, kto16 sd
dostatodnd a vhodn6 na poskytnutie zi ikradu pre ni i i  ndzor. Riziko neodhalenia
vrf 'znamnej nesprdvnosti  v d6sledku podvodu je vyi! ie ako toto r iziko v ddsledku
chyby, pretoie podvod m67e zahlr iat tajnLi dohodu, fal iovanie, r imyseln6
vynechanie, nepravdiv6 vyhldsenie alebo obidenie internej kontroly.
Oboznamujeme sa s internl imi kontrolami relevanlnl imi pre audit,  aby sme
mohli  navrhn t auditorskd postupy vhodn6 za danrich okolnosti ,  ale nie za
Idelom vyjadrenia ndzoru na efektivnost '  internych kontrol Spoloanosti .
Hodnotime vhodnost pou:i t ich ddtovnl ich z; isad a LidtovnVch met6d
a primeranost r idtovnrich odhadov a uvedenie s nimi sr lvisiacich informdcii .
uskutodne n6 Statutdrnym orgdnom.
Robime zi lver o tom, di Statutdrny o196n vhodne v t idtovnictve pouiiva
predpoklad nepretr) i t6ho pokradovania vdjnnosti  a na zdklade ziskanVch
auditorsklTch d6kazov zdver o tom, di existuje vl iznamnd neistota vs0vislost i
s udalostami alebo okolnostai ir i ,  ktor6 by mohli  vr, iznamne spochybnit schopnost
Spolodnosti  nepretr; i te pokraiovat v dinnostl .  Ak dospejeme k zdveru, ie
vyi 'znamn;i neistota existuje, sme povinni upozornit  v naiej sprdve auditora na
s0visiace informdcie uveden6 v idtovnej zdvierke alebo, ak s( t ieto informdcie
nedostatoind, modif ikovat n6i n6zor. Naie zi lvery vychddzajI z auditorskvch
d6kazov ziskani ich do ddtumu vydania nalej sprdvy auditora. Budrice udalosti
alebo okolnosti  vlak m0Zu sp6sobit,  ie Spolodnost prestane pokradovat
v nepretrZite i  din n osti .
Hodnotime celkovd prezentdciu, l truktLiru a obsah Lidtovnej zdvierky vrdtane
informdcii  v nej uvedenlich, ako aj to, di ddtovni i  zdvierka zachytdva uskutodnen6
transakcie a udalostl  sp6sobom, ktoni vedie k ich vernemu zobrazeniu.
So Statutdrnym zdstupcom komunikujeme okrem indho o pldnovanom rozsahu
a harmonograme auditu a o vl iznamnlich zisteniach auditu, vrdtane vietkrich
vlTznamnrich nedostatkov internej kontroly, kto16 podas ndiho auditu zist ime.



V. Sprdva k d'alSim poZiadavkdm zdkonov a inrich prdvnych predpisov

Spr6va k informdcidm, ktor6 sa uviidzajri vo rn/rodnej spriive

Statutdrny orgiin je zodpovednli za informdcie uvedene vo vfrodnej sprdve,
zostavenej pod[a poiiadaviek zdkona o Lidtovnictve. Nd5 vy5iie uvedenf n,iro, na
Lidtovnd zilvierku sa nevzt'ahuje na ind informiicie vo v;i,rodnej sprdve.
V srivislost i  s auditom dtovnej zdvierky je nalou zodpovednostou obozndmenie sa s
informdciami uvedenrimi vo vrirodnej sprdve a posLidenie, di t ieto informdcie nie sd vo
vrfznamnom nes0lade s auditovanou Lidtovnou z6vierkou arebo nal imi poznatkami,
ktor6 sme ziskal i  podas auditu rrdtovnej zdvierky, arebo sa inak zdaj0 byt niznamne
nesp16vne.

Po_sfdili sme, di vlirodn5 sprdva Spolodnosti obsahuje informdcie, kto4ich uvedenie
vyTaduje'zdkon o 0dtovn ictve.

Na zdklade prdc vykonanlich po6as auditu ridtovnej zAvierky, podla ndiho niizoru:
- informdcie uvedend vo vlirodnej sprdve zostavenej za rok 2019 sri v srilade s 0dtovnou

ziivierkou za danf ro(
- vlirodnd spriSva obsahuje informdcie podl,a zdkona o idtovnictve.

okrem toho, na z6klade naiich poznatkov o tidtovnej jednotke a situdcii vnej, ktor6
sme zlskali po6as auditu ridtovnej ziivierky, sme povinni uviest, di sme zistili vliinamn6
nesprdvnosti vo vtroinej sprilve. v tejto srivislosti neexistuj0 zistenia, ktor6 bv sme mali
uviest.

V Novlich Zdmkoch,
Dria 15.6.2020 RIcHTAUDIT i . / .o. Jeruzalemskd 39, Nove Zi imkv,

d. l icencle UDVA 381
Ing. Jozef Szekeres -  zodp. audi tor d. l ic.SKAu 476


