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I. ÚVODNÉ SLOVO KONATEĽA 

 

Vážený  vlastník, obchodní partneri a klienti! 

  

Som hrdý na to, že napriek dopadov Covidu 19, naša spoločnosť zvládla r. 2021 

úspešne a naďalej sa podarilo zabezpečiť: 

 tepelný komfort pre viac ako 3,5 tis domácností,  

 správu 2 tisíc  bytov,  

 správu vyše 50 nebytových priestorov,   

 správu časti mestského majetku,  

 montážne a údržbárske práce na vlastnom aj na cudzom majetku. 

 

Pri plnení našich povinností a záväzkov sme dosiahli aj rekordný zisk a to nad 

plánovanú úroveň, zabezpečujúc tým stabilitu spoločnosti pre ďalšie obdobie. Aj v r. 2021 sme 

využili všetky možnosti, aby sme prispeli k ochrane životného prostredia, najmä maximálnym 

využitím všetkých už inštalovaných ekologických technológií. 

Ďakujem zástupcom mesta Štúrovo a orgánom spoločnosti za podporu a dôveru, bez 

ktorej by sme nemohli efektívne pracovať. Ďakujem kolegom - zamestnancom, ktorí sú naším 

najcennejším kapitálom, za ich každodenné pracovné nasadenie a prínos k našim spoločným 

úspechom a v neposlednom rade odberateľom a klientom za to, že svoju dôveru a starostlivosť 

o svoj majetok, tepelný komfort a bezpečnú dodávku energií venujú práve nám. Predkladám 

výročnú správu spoločnosti za rok 2021, ktorá dáva verný obraz o hospodárení a činnosti 

spoločnosti.  

 

 

II. IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI  

 

 Názov spoločnosti: Enerbyt s.r.o  

 Sídlo: Lipová č.1 Štúrovo 94301 

 Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  

 IČO: 36753491 

 Zriaďovateľom a vlastníkom: Mesto Štúrovo  

 Valné zhromaždenie : Ing. Eugen Szabó, primátor mesta 

 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. 
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III.  TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO  

 

3.1. Hlavné oblasti činnosti tepelného hospodárstva 

 

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

 vysokoúčinná kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie, 

 dodávka vyrobenej elektrickej energie do distribučnej siete, 

 dodávka regulačnej elektriny v rámci podporných služieb distribučnej siete, 

 výroba a dodávka chladu pre objekt OPKS, 

 správa a obsluha kotolní v zmysle zmluvy o správe nehnuteľností. 

 

 

3.2. Hospodársky výsledok tepelného hospodárstva  

Výroba a distribúcia  tepla 

V roku 2021  Enerbyt s.r.o. vyrobila a dodala teplo v nasledujúcich objemoch: 

 výroba : 24 557 MWh ( 88 406 GJ )  

 dodávka : 22 190 MWh ( 79 884 GJ )  

 

Z dodaného objemu tepla bolo v rámci centrálneho zásobovania teplom dodaných na 

ústredné vykurovanie 12 233 MWh  a 5 953 MWh na ohrev teplej úžitkovej vody. Domovými 

a blokovými kotolňami bolo dodaných  1 870 MWh tepelnej energie, z toho 157 MWh na ohrev 

TUV. 

 

Napriek chladnejšiemu počasiu v roku 2021 - počet zaznamenaných dennostupňov bol 

o 6,06% vyšší oproti dlhodobému priemeru - objem dodaného tepla sa však zvýšil iba o 3,8%, v 

dôsledku pandemickej situácie, pokračujúceho zatepľovania budov a ukončenia dodávky tepla 

pre objekty Nána Invest s.r.o. 
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V roku 2021 sa podarilo dosiahnuť účinnosť dodávok tepla 90,36%, čo zodpovedá 

dosiahnutým hodnotám za ostatných 5 rokov . 

 

  

Vďaka účinnej výrobe a distribúcii tepla bolo ušetrených 180 691 m3 zemného plynu 

v hodnote 42 122 € (5,6% z celkového objemu) oproti normatívmi stanovenému množstvu 

paliva.  

3.3 Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektriny a tepla (VÚKVET) 

V roku 2021 bolo vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla vyrobených 8 

094 MWh tepla, čo je 39,83% podiel na celkovom množstve vyrobeného tepla na CTZ, čím však 

nie je splnená legislatívna požiadavka (75%) na účinné centrálne zásobovanie teplom.  

 

V hodnotenom období z jednej strany  bol vyrobený rekordný objem 5 732 MWh 

elektrickej energie, z druhej strany v rámci bilančnej skupiny spoločnosti ELGAS, ktorá 

poskytuje podporné služby pre regionálnu distribučnú sieť elektrickej energie, bolo dodaných  
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iba 96 MWh zápornej elektrickej energie - v roku 2020 to bolo 1 333 MWh. Tento pokles bol 

spôsobený zmenou pravidiel hodnotenie odchýlky a výkupu regulačnej elektriny zo strany 

Organizátora krátkodobého trhu s elektrinou – OKTE a.s. 

 

Porovnanie výrobných  ukazovateľov  VÚKVET v rokoch 2016 a 2021: 

 

 
 

 

Porovnanie vyťaženosti kogeneračných jednotiek v jednotlivých kalendárnych rokoch je 

v nasledovnej tabuľke: 

 

 
 

Časová vyťaženosť kogeneračných jednotiek v roku 2021 zodpovedala priemeru 

ostatných 5 rokov. Využitie inštalovaného výkonu a denná priemerná výroba bola rekordná čo 

priamo súvisí s minimálnou dodávkou zápornej elektrickej energie. 

 

Porovnanie ekonomických ukazovateľov VÚKVET v rokoch 2017 a 2021: 

 

Vplyvom  extrémnemu rastu výkupnej ceny elektriny najmä v druhej polovici 2021 

a  rekordnému  objemu vyrobenej elektriny,  zisk  kombinovanej  výroby  dosiahol rekordnú 

výšku 388 997 €.   

 

 

 
 

 

MJ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Rozdiel

A.

Skutočné množstvo vyrobenej 

elektriny na svorkách zariadenia  na 

výrobu elektriny
MWh 4 876 4 948 4 740 4 377 4 930 5 732 16,27%

B.

Technologická vlastná spotreba 

elektriny v zariadení na výrobu 

elektriny
MWh 96 104 99 94 104 99 -5,24%

C.
Množstvo elektriny na ktoré sa  

vzťahuje podpora
MWh 4 780 4 844 4 641 4 284 4 826 5 634 16,74%

D.
Dodávka vyrobenej elektriny do 

dis tribučnej s iete
MWh 4 386 4 448 4 266 3 917 4 412 5 167 17,11%

E.
Množstvo spotrebované vo vlastnom 

zariadení
MWh 395 396 375 367 413 467 13,09%

Rozdelenie objemu elektriny / ROK

Vyťaženosť KGJ 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Časová vyťaženosť 82,42% 86,59% 81,81% 79,50% 87,38% 84,00%

Využitie inštalovaného výkonu 69,22% 79,58% 82,29% 78,34% 79,23% 98,00%

Denná priemerná výroba [MWh] 13,395 13,324 13,566 11,993 13,471 15,705

2017 2018 2019 2020 2021

€ € € € € € %

1. Doplatok - štátna  podpora 313 760 278 157 219 360 269 819 104 141 -165 678 -61%

2. Predaj elektriny na straty 119 824 135 543 158 596 152 871 534 633 381 762 250%

 3. Platba za nominovanú elektrinu 33 510 32 185 57 027 41 335 8 758 -32 577 -79%

4. Hodnota elektriny spotrebovanej CTZ 10 666 13 266 14 860 14 444 49 526 35 082 243%

5. Dodávka regulačnej elektriny 22 609 17 714 16 449 16 689 2 688 -14 000 -84%

6. Zisk z predaja tepla 34 633 7 981 8 430 7 920 28 904 20 984 265%

7. Náklady na distribúciu -26407 -25 666 -25 030 -25 853 -27 151 -1 298 5%

8. Náklady na palivo -138 928 -168 604 -205 087 -204 310 -176 495 27 815 -14%

9. Prevádzkové náklady -111 324 -93 012 -80 826 -57 157 -57 576 -419 1%

258 343 197 564 177 101 215 758 467 429 251 671 116,64%

Rozdiel 2020 -2021

Zisk podľa štandardnej ročnej metodiky

Ekonomické ukazovatele kombinovanej 

výroby elektriny a tepla
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Vývoj vstupných cien, so  zásadným vplyvom na hospodársky výsledok kombinovanej 

výroby elektriny a tepla: 

 

 
 

V roku 2020 bol zo strany štátu zavedený nový mechanizmus stanovenia výkupnej ceny 

elektriny. Táto zmena nás v roku 2020 zasiahla negatívne lebo priemerná výkupná cena bola 

o 1,20 €/MWh nižšia ako ÚRSO úradne stanovená cena pre našu spoločnosť. Naopak v roku 

2021 sa situácia obrátila a výkupná cena bola vyššia  o 11,78 €/MWh. 

 

Tepelné hospodárstvo vďaka nízkej cene zemného plynu a vysokej výkupnej cene 

elektriny dosiahlo rekordný zisk 503 356 €. 

 

Dotácia ceny tepla  z dôvodu očakávanej záťaže na cash-flow v roku 2022 nebola možná. 

 

 
 

V súlade s investičným plánom na rok 2021 sa pokračovalo v rekonštrukcii  primárnych 

rozvodov tepla v dĺžke 678 m v hodnote 227 142 € na úseku medzi Zadná ulica – Štefánikova 

(medzi OST POS3 a POS4). Z dôvodu havarijného stavu tiež bola nad rámec plánovaných 

investícii vymenená časť sekundárneho rozvodu tepelného okrsku OST POS4 (sídlisko Terasy 

II) v dĺžke 100 m a v hodnote 6 395 €. V súčasnosti je zrekonštruovaných 75% rozvodov, 

pričom hodnota investícií do rekonštrukcie rozvodov od roku 2012 dosiahla 2,2 milióny EUR. 

 

 

 

 

MJ 2017 2018 2019 2020 2021

1 Schválená cena elektriny €/MWh 91,70 91,70 91,70 91,70 91,70

2 Fakturovaná cena €/MWh 91,70 91,70 91,70 90,50 103,48

3 Výška doplatku €/MWh 64,77 59,9277 51,21 55,91 18,485

4 Výkupná cena elektriny €/MWh 26,93 31,7723 40,49 34,59 103,48

5 Cena kladnej regulačnej elektriny €/MWh 80 96 135 135 135

6 Cena zápornej regulačnej elektriny €/MWh 32 32 25 25 25

7 Cena distribúcie vlastnej spotreby €/MWh 66,64 68,38 68,27 61,88 58,13

8 Cena zemného plynu €/MWh 23,43 27,41 34,11 32,60 25,77

Ceny 

2017 2018 2019 2020 2021

€ € € € €

Zisk z výroby elektriny (*) 213 044 176 317 153 811 193 394 388 997

Primeraný zisk z výroby a  predaj tepla  49 410 43 288 97 586 101 807 92 859

Zisk z ušetreného pal iva  pri  výrobe tepla    27 749 22 848 25 326 40 726 21 500

Dotácia  ceny tepla 0 -32 000 -4 700 -2 400 0

Celkový zisk podľa  š tandardnej metodiky 290 203 210 453 96 221 333 527 503 356

Celkové ekonomické ukazovatele tepelného hospodárstva

*do zisku nie je započítaná hodnota spotrebovanej elektriny z vlastnej výroby a zisk z predaja tepla VUKVET.  
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Investičná činnosť v roku 2021 okrem pokračujúcej rekonštrukcie tepelných rozvodov 

bola zameraná na prípravu realizáciu projektu „Sústava CZT – využívanie obnoviteľných 

zdrojov energie“  (geotermál).  V súčasnosti je vydané stavebné povolenie a čaká sa na 

vypísanie vhodnej výzvy na čerpanie podpory.  Za týmto účelom bola uzavretá zmluva 

so spoločnosťou For – Euro consulting, s.r.o. na poskytovanie konzultačných služieb v oblasti 

prípravy a implementácie čerpania nenávratného finančného príspevku z prostriedkov 

štrukturálnych fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR (ďalej len „NFP“). 

 

3.4  Oprava a údržba tepelných zariadení  

 

V roku 2021 celkové náklady na opravy a údržbu technologických zariadení dosiahli 189 

217 €  (zvýšené náklady v roku 2019 súviseli s generálnou opravou kogeneračných jednotiek). 

Náklady na opravu a údržbu tepelných zariadení premietnutých do ceny tepla dosiahli 

78 847€. V oblasti výroby elektriny k zvýšeniu nákladov došlo najmä výmenou prasknutého 

výmenníka tepla chladiaceho okruhu kogeneračnej jednotky (KJ), ako aj výmenami hláv valcov  

motorov KJ. Okrem toho bolo nutné vykonať aj výmenu výkonového stýkača KJ1, ako aj 

výmenu zapaľovacích rámp KJ2.  

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Celkom

m m m m m m m m m m m

Primárny rozvod 1 536 1 000 880 198 588 0 0 893 675 678 6 448

Sekundárny rozvod 4 614 750 220 449 872 110 0 0 0 100 7 115

Spolu 6 150 1 750 1 100 647 1 460 110 0 893 675 778 13 563

Investícia   [ € ] 764 538 274 741 223 308 109 918 226 823 4 812 0 238 365 159 590 233 537 2 235 632

Rozsah a náklady na 

výmenu rozvodov
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Na odovzdávacích staniciach tepla (OST) bola vykonaná výmena obehového  čerpadla 

UK  OST  VS4, výmena frekvenčného meniča OST POS3. Na tepelnom zdroji OPKS bola nutná 

výmena kompresora a expanzného ventilu tepelného čerpadla. Na CTZ boli pretesnené revízne 

otvory kotla K3. 

 

3.5.  Cena plynu a tepla 

 

     V roku 2021 po zúčtovaní skutočných nákladov v zmysle  Vyhlášky ÚRSO č.248/2016 cena 

variabilnej zložky tepla bola stanovená na 0,3450 €/kWh a fixnej zložky tepla na 195,2175 €/kW.  
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Variabilná cena tepla kopírovala vývoj ceny zemného plynu, kým fixná zložka ceny z 

dôvodu permanentného poklesu regulačného príkonu bolo nutné medziročne zvýšiť o 5,7%, 

celková cena tepla sa však oproti roku 2020 aj tak znížila o 7,89%. 

 

 

 

Na základe analýzy vybraných ukazovateľov výroby a predaja tepla znázornených na 

doleuvedenom grafe možno skonštatovať, že priemerný náklad na vykurovanie domácností 

v roku 2021 dosiahol 3,77 €m2, čo je oproti roku 2020 pokles o 2,4%, pričom počet 

dennostupňov v roku 2021 bol vyšší až o 11,97%. Priemerný náklad na ohrev teplej úžitkovej 

vody bol 7,35 €/m3, čo je oproti roku 2020 pokles o 7,9% . 
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3.6. Výsledky a ďalšie smerovanie  TH 

V roku 2021 tepelné hospodárstvo dosiahlo historický rekordný zisk, na čom hlavný 

podiel mala extrémne vysoká výkupná cena elektrickej energie v druhej polovici roka. 

Samozrejme sa na tom podieľala aj efektívna výroba a distribúcia tepla ako aj včasná a kvalitná 

údržba tepelných zariadení. 

Extrémny rast cien energií (zemný plyn, elektrická energia) z roku 2021 prerástla v roku 

2022 do energetickej krízy, ktorá bude mať veľmi negatívny dopad na ekonomiku tepelného 

hospodárstva. Preto očakávame, že rok 2022 sa bude uzatvárať so stratou prvýkrát v histórii 

spoločnosti. 

Z toho dôvodu pre rok 2022 boli prijaté maximálne úsporné opatrenia v oblasti spotreby 

energií ako aj v oblasti opráv a údržby technických zariadení s cieľom minimalizovať stratu 

a udržať maximálne možnú nízku cenu tepla pre našich odberateľov . 

V roku 2022 sa neplánujú realizovať žiadne investície, avšak naďalej sa bude 

pokračovať na príprave realizácie výstavby geotermálneho zdroja a jeho pripojenia do sústavy 

centrálneho zásobovania  teplom mesta Štúrovo. 
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IV. SPRÁVA BYTOV  

4.1 Základné informácie 

 Rok 2021 bol  poznačený dopadmi opatrení Covid-19,  čo  sťažilo komunikáciu 

s klientami, avšak pri  využití elektronických komunikačných možností tento úsek zvládol svoje 

povinnosti, ako aj plánované hospodárske výsledky. 

Napriek všetkým okolnostiam a problémom, sa podarilo navýšiť počet spravovaných bytov 

v r. 2021 o 48 bytov a to : 

Bajtava 233        9 bytov 

Bajtava 222     11 bytov 

Bajtava 255       9 bytov 

Nána, Hviezdoslavova 131/C  11 bytov 

Svodín,  Veterná 2-4      8 bytov 

 

V sledovanom období bolo v správe v spoločnosti Enerbyt   celkom 1918 bytov,  teda za 

posledných 10 rokov došlo k nárastu celkového počtu spravovaných bytov o 150. 

 

4.2. Významnejšie práce na bytových domoch: 

 

 

 
 

4.3. Výsledky a výhľady úseku správy bytov 

V roku 2021 výnosy boli vo výške na 163 tis € a náklady vo výške 151 tis. €., teda zisk 

úseku bol 12 tis. €. Zisk úseku je dlhodobo stabilizovaný, pričom riadenie príjmov a výnosov je 

bez negatívneho dopadu na kvalitu a množstvo poskytnutých služieb. V ďalšom období ďalej 

plánujeme navyšovať počet spravovaných domov, výhľadovo aj v Štúrove, aj v okolitom 

regióne. 

  

Adresa Obec Práca

Družstevný rad 1-7 Štúrovo Vybudovanie nového výťahu

Štefániková 42,44              Štúrovo Celková rekonštrukcia bytového domu + výťahy, rozvody

Družstevný rad 17-23 Štúrovo Montáž elektronických meračov tepla,

Športová 11,13 Štúrovo Zateplenie štítových stien

Komenského 23,25,27       Štúrovo Celková rekonštrukcia bytového domu

Komenského 35,37,39 Štúrovo Výmena ležatého rozvodu SV

Komenského 45 Štúrovo Oprava žľabov a výmena zvodov

Orechová 29,31                  Štúrovo Výmena kanalizačnej prípojky a dažďozvodu, 

Svätoplukova 42,44,46        Štúrovo výmena ležatého rozvodu studenej vody 

Hlboká 24                              Obid Výmena kanalizačného potrubia v stúpačke

Nánanská 60,62                      Štúrovo Výmena SV vedenia a zapojenie hydrantu

Mužla 249                              Mužla Rekonštrukcia strechy, výmena  vchodových dverí a okna

Kravany nad Dunajom č. 297    Kravany  nad Dunajom Výmena PVC, maliarske práce v spoločných priestoroch

Salka 384 Salka Oprava strechy
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V. SPRÁVA MAJETKU MESTA 

5.1. Základné informácie 

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

Príjmy z prenájmu týchto objektov boli čiastočne ovplyvnené aj v r. 2021 dopadmi  Covid 19. 

Napriek tejto situácie je možné túto činnosť hodnotiť za vyrovnanú a stabilnú. 

 

5.2. Hospodárenie so spravovaným majetkom mesta  v r. 2021 

 

Obsadenosť spravovaných objektov je dlhodobo vysoká a stabilná Celkový odvedený 

príjem z nájmu bytov predstavoval 28 tis. €. Príjem z prenájmu nebytových priestorov pre 

mesto v roku. 2021 predstavoval 145 tis. €. 

 

Rozpočtová položka Plán 2021 Skutočnosť 2021 

Príjmy nájomné za byty  [€] [€] 

poukázané pre mesto (nájomné za byty)   28 080 28 080 

  

Príjmy nájomné NBP spolu [€] [€] 

poukázané pre mesto (za NBP) 120 000 120 000 

 

Výdavky  na opravu a údržbu byty aj NBP 
spolu 

Plán [€] Skutočnosť [€] 

z toho: 70 000 92 066 

Nám. Sv. Imricha 33 2 000 1 017 

AC 18 000 26 273 

Sobieskeho 20 10 000 13 294 

Hlavná 1 500 190 

ZŠ Rákócziho 2 000 2 007 

Lagúna 15 000  22 858 

Kozmonautov 86-88 1 500 1 168 

Kanalizácie a vodovod 14 000 18 567 

Hlavná 8  500 675 

Komenského 1 1 500  1 946 

Sobieskeho 55 500  350 

Dunajská 9 1 500 1 384 

Autopark 3 000 2 337 

 

 

Enerbyt s.r.o. v spojitosti so spravovanými bytmi vykonáva rozhodnutia mesta 

a technicky zabezpečuje správu týchto bytov. 

Pri výkone správy nebytových priestorov spoločnosť s týmito priestormi podniká za 

podmienok určených mestom, spôsobom, aby boli v maximálne možnej miere využité. 
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5.3. Hospodárenie s prenajatým majetkom  

 

Enerbyt má v prenájme budovu OPKS na ul.  Hlavná 34. 

 

Príjem Náklady Nájom 
Hosp. 

výsledok 

13 650 € 445 € 1 000 €  12 205 € 

 

Hospodársky výsledok sa vplyvom dotácii oproti r. 2021  znížil o 2 tis €. Úver na 

rekonštrukciu budovy bol v r. 2018 splatený a návratnosť investície sa očakáva v r. 2031. 
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VI.  TECHNICKÝ ÚSEK  

6.1.  Základné informácie 

Technický úsek zabezpečuje: 

 opravu a údržbu tepelnej sústavy, 

 hotovostnú službu  pre tepelné hospodárstvo, 

 hotovostnú službu pre vlastníkov bytov, 

 montážne práce rozvodov vody, kúrenia a kanalizácie, 

 likvidáciu azbestu. 

 

6.2.  Prehľad činností  

 

 

Najväčší podiel pracovnej činnosti (40%) technického úseku tvorila údržba tepelných 

zariadení tepelného hospodárstva. Nosný podiel 22% mali tiež montážne práce, v rámci ktorých 

boli realizované najmä výmeny stúpacích a ležatých rozvodov bytových domov ako aj 

kompletná výmena vykurovacích rozvodov a telies v objekte materskej školy na Lipovej ulici. 

V oblasti metrológie bola vykonaná výmena 100 ks vodomerov a 80 ks meračov tepla. 

V rámci údržby nehnuteľností v majetku mesta bolo najviac prác vykonaných pri výmene 

osvetľovacích telies v administratívnom centre (86ks), v rámci montáže kazetového stropu 

v objekte mestskej knižnice ako aj montáže chladiaceho rozvodu v novovybudovanom centre 

VYZA. Tiež značný podiel prác (475 hodín) bolo realizovaných pri odstraňovaní technických 

havárií na vodovode a kanalizácii v majetku mesta, pričom sa predpokladá, že v budúcnosti 

podiel týchto prác ešte porastie, vezmúc do úvahy technický stav rozvodov.  
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6.3. Výsledky úseku 

Technický úsek v roku 2021  dosiahol obrat 277 267 € , pričom rozhodujúci podiel na 

tržbách mali montážne práce v objeme 106 666 €. V prospech tepelného hospodárstva 

technickým úsekom boli  vykonané údržbárske a opravárenské práce v hodnote 77 621 € a   na 

majetku mesta 34 225 €  

Celková náklady technického úseku dosiahli 288 637 €. Hospodársky výsledok úseku 

v roku 2021 dosiahol 11 370 €. 

 

Vývoj hospodárskych výsledkov technického úseku : 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tržba 291 265 231 941 247 842 293 034 310 766 299 492 302 869 288 637 

Náklady 289 130 231 570 233 742 291 236 310 766 294 213 288 502 277 267 

Zisk 2 135 371 14 100 1 798 0 5 279 14 367 11 370 

 

VII.  CELKOVÉ VÝSLEDKY A SMEROVANIE SPOLOČNOSTI  

 

7.1. Hospodárske výsledky za r. 2021 

  TeHo Byty Údržba Doprava NBP OST Celkom 

Náklady spolu 1 941 227 150 842 277 267 9 813 8 320 233 918 2 621 387 

Výnosy spolu 2 129 375 163 017 288 637 2 208 8 320  233 918 2 825 475 

Skut. zisk-strata 188 148 12 175 11 370 -7 605 0 0 204 088 

Plánovaný  
zisk/strata 141 426 23 760 6 665 -5 989 14 786 4 000 184 648 

Rozdiel +46 722 -11 585 +4 705 +1 616 -14 786 -4 000 +19 440  

 

7.2. Základné finančné a majetkové údaje  

Rok  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Finančné účty 372 157 531 343 516 721 214 025 244 687 408 668 

Zásoby 65 845 33 610 86 289 54 073 56 731 33 323 

Krátk. obch. pohľ . 206 965 93 310 123 191 124 786 139 113 184 965 

Krátk. obch. záväzky 39 669 - 6 573 -  109 844 32 784 16 474 37 365 

Úver 1 419 900 1 772 490 1 504 435 1 198 053 891 671 585 289 

Dlhodobý hmotný 
majetok 

3 479 237 3 837 297 3 494 154 3 418 236 3 095 642 2 958 244 

Pomer úver / DHM 41% 46% 43% 35% 29% 20% 

 

 

 Vývoj stavu finančných účtov odráža rovnováhu príjmov a výdavkov. Krátkodobé 

pohľadávky narástli najmä vplyvom nárastu pohľadávky voči Nána Invest s.r.o. Dobrým 

základom pre budúce investičné plány spoločnosti je znížený pomer úverového zaťaženia 

a majetku spoločnosti. 
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7.3. Ďalšie smerovanie spoločnosti  

Ďalšie úlohy a priority:  

 pružne prispôsobiť  nákup plynu a výrobu elektriny a tepla aktuálnym podmienkam,   

 pozorne sledovať vývoj cash-flow za účelom udržania platobnej schopnosti spoločnosti,  

 v maximálnej miere sa prispôsovať trhovému prostrediu najmä vybudovaním účinného 

CZT,  

 pokračovať v rozširovaní poskytovaných služieb v správe bytových a nebytových 

priestorov vrátane  mestského majetku,   

 mať proklientsky orientovanú činnosť s efektívne nastavenými procesmi zameranými na 

poskytovanie konkurencieschopných a spoľahlivých služieb, 

 byť rešpektovaným a zodpovedným partnerom a nositeľom energetických riešení a 

know-how pre mesto aj región.  

 

VIII. ZÁVER 

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

a hospodárení spoločnosti Enerbyt s.r.o. za rok 2021. 

Poďakovanie patrí všetkým, zamestnancom, orgánom spoločnosti, pracovníkom 

mestského úradu, dodávateľom, klientom a obchodným partnerom, bez ktorých by sme nemohli 

dosiahnuť tieto výsledky 
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 
Spoločníkom a štatutárnemu orgánu spoločnosti Enerbyt s.r.o. 

 

Správa z auditu účtovnej závierky 

I. Názor 
 
      Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Enerbyt s.r.o., Lipová 1, 
Štúrovo,  IČO: 36 753 481 („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 
2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré 
obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. 

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 
finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za 
rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).    

II. Základ pre názor  
 
      Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International 
Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená 
v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme 
nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a 
doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, 
relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto 
ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme 
získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor. 
 

III. Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku 
 
      Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby 
poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné 
kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá 
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.  
 
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie 
schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie 
skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za 
použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal 
v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú 
realistickú možnosť než tak urobiť.  
 

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

celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame  profesionálny 

skepticizmus.  

Okrem toho:  

a) Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, 
či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské 
postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú 
dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia 
významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko 
v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, 
úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.  

b) Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme 
mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za 
účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti. 

c) Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód 
a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, 
uskutočnené štatutárnym orgánom. 

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

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

f) So štatutárnym zástupcom komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu 
a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých 
významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.  
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V. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov 

       Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe  

 

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

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

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie 
vyžaduje zákon o účtovníctve. 

 

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

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

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. 

 

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré  
sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili 
významné nesprávnosti vo výročnej správe. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, 
ktoré by sme mali uviesť. 

 
V Nových Zámkoch,  
Dňa   17.6.2022                                RIGHTAUDIT s.r.o. Jeruzalemská 39, Nové Zámky,  

   č. licencie UDVA 381 
  Ing. Jozef Szekeres – zodp. audítor č.lic.SKAu 476 


