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DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA  
k výročnej správe  

 
 

Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti 
Technické služby mesta Prešov, a.s. 

 
 

v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z.z. 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“). 

 
I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s., Bajkalská 33, 080 01 
Prešov (ďalej aj „Spoločnosť“) k 31. decembru 2016, uvedenú na stranách 37-78 priloženej výročnej správy 
Spoločnosti, ku ktorej sme dňa  31.marca 2017 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky  
v nasledujúcom znení: 
 

Správa z auditu účtovnej závierky 

Názor 
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti  Technické služby mesta Prešov a.s., Bajkalská 33, 
080 01 Prešov (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, 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 2016 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“).    
 
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 Z.z. 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. 
 
 
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.  
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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 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:  
 
 

 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.  

 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. 

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

 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. 

 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. 

 
 

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov 

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe – dodatok správy nezávislého audítora 

 

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. 
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Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky sú podľa nášho názoru: 
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016  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, ktorú sme 
dostali po dátume vydania tejto správy audítora.  V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť. 
 
 
Prešov 3.5.2017 
 
AUDANA AUDIT, s.r.o.  
Svätoplukova 12, Prešov 
Licencia SKAU 265 
 
kľúčový štatutárny audítor: 
Ing. Daniela Bernátová 
Licencia  SKAU 336 
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IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI
Obchodný názov: 
Technické služby mesta Prešov a.s.
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 
Okr. súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 252/P
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO:  317 189 14
DIČ:  2020520656
IČ DPH:  SK2020520656
Sídlo spoločnosti: Bajkalská 33, 080 01 Prešov

1.0
Orgány spoločnosti              k 31.12.2016
Predstavenstvo:             
Ing. Milan Toth               predseda 
MUDr. Vasiľ Janko               člen  
PhDr. Mikuláš Komanický              člen       
MUDr. Ján Ahlers, MPH              člen       
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.        podpredseda
     
 
Dozorná rada spoločnosti:                
Ing. Ľudovít Malaga predseda
Peter Klesík  člen, zástupca 
   zamestnancov
Valéria Drobňáková člen
    
Výkonný riaditeľ:                  
Ing. Milan Toth

Technické služby mesta Prešov, akci-
ová spoločnosť, bola založená zaklada-
teľskou listinou zo dňa 30.11.1995 v súlade 
s § 172 a následnými ustanoveniami Záko-
na č. 513/1991 Zb., kde zakladateľom je 
mesto Prešov so 100 % majetkovou účas-
ťou.

Základné imanie spoločnosti pred-
stavuje hodnotu 397 385 €, pri počte akcií  
kmeňových, na meno, zaknihovaných, 
verejne neobchodovateľných 20 915 ks, 
s nominálnou hodnotou jednej akcie  
19 €. Účelom založenia akciovej spoloč-
nosti bolo zabezpečenie činností, ktoré 
mestu vyplývajú zo zákona o obecnom 
zriadení a podnikania v zmysle Obchod-
ného zákonníka.
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PRÍHOVOR
Dovoľte mi, aby som aj touto cestou zhodnotil 

výsledky spoločnosti Technické služby mesta Pre-
šov, a.s. za rok 2016. Zároveň by som rád predstavil 
niektoré zámery, ktoré by sme chceli v najbližších 

rokoch realizovať.

Rok 2016 pre spoločnosť TSmP, a.s. priniesol 
niekoľko dôležitých zmien a sú v nej rozbehnuté 
procesy realizácie dlhodobých cieľov, ktoré pri 
správnom riadení a flexibilnom zdokonaľovaní 
udržia spoločnosť v dobrej ekonomickej kondícii. 
Zvýšenou produktivitou práce a rastom pridanej 
hodnoty sme zvládli nárast minimálnej mzdy, ktorá 
zásadným spôsobom ovplyvňuje náklady spoloč-
nosti. 

 Činnosť jednotlivých prevádzok spoločnos-
ti hodnotím po uplynutí roka pozitívne, aj vďaka 
krokom, ktoré sme pre ich efektívne fungovanie 
podnikli.

Rozšírili a investovali sme do vozového parku. 
Kúpa trojnápravového auta patrí k opatreniam, 
ktoré prispievajú k znižovaniu nákladov na zvoz 
ZKO. Pokiaľ  to logistika zberu a prepravy ZKO  
v meste Prešov umožňuje je oveľa efektívnej-
šie zvoz a prepravu realizovať vozidlami s čo 
najväčšou kapacitou. Zakúpenie pohreb-
ného vozidla zvyšuje konkurencieschopnosť  
v rámci poskytovania pohrebných slu-
žieb a znižuje náklady na opravy  
a údržbu vozového parku. Dokúpili sme ďal-
šiu techniku a zariadenia, ktoré zvýšia pro-
duktivitu práce. Zámerom do budúcna je 
poskytnúť mestu Prešov širšiu paletu služieb, 
ktoré v minulosti naša spoločnosť vykonáva-
la. Či už v oblasti starostlivosti o mestskú zeleň 
alebo v oblasti údržby.

V súvislosti s novým zákonom o odpadoch 
č.79/2015 Z.z. vznikli mestu Prešov nové povinnos-
ti, pri ktorých mu naša spoločnosť bola ako 100% 
akcionárovi nápomocná.  Aj najväčšia prevádzka 
Odpadového hospodárstva a všeobecnej údržby 
v priebehu roka z uvedeného dôvodu prešla 
zmenami. Najzásadnejšia zmena na-
stala vo financovaní triedeného 
zberu, ktorý je obchodným 

vzťahom teraz pod patronátom Organizácie zod-
povednosti výrobcov. Tu nás čaká veľa práce, aby 
sme dostali mesto Prešov na vyššiu účinnosť v trie-
dení odpadov.

Od septembra mesto zmenilo dodávateľa 
služby likvidácie odpadu a miesto odovzdania od-
padu. Po dlhých rokoch sme tak museli prispôsobiť 
logistiku a realizovať odovzdanie KO namiesto pre-
kládky na Cemjate priamym odvozom na skládku 
pri obci Ražňany. Ďalej nastala zmena v spoplat-
není a zavedení množstevného zberu drobného 
stavebného odpadu, vznikli nové požiadavky na 
zber biologicky rozložiteľného odpadu, realizovali 
sme prípravy na  dosiahnutie cieľov pri zvyšovaní 
objemu vytriedeného a recyklovaného odpadu,  
a tým znižovania ukladania komunálneho od-
padu na skládky. V tejto súvislosti sme podnikli 
kroky pre rozšírenie a zmodernizovanie zberné-
ho dvora na Jesennej ulici a vytvorenie podmie-
nok pre zvýšenie výkonnosti a produktivity práce.  
V spolupráci s mestom Prešov sme začali prípravy 
projektu na hierarchicky čo najvyššie nakladanie s 
komunálnym odpadom. 

Máme štúdiu komplexného zámeru pre re-
cykláciu a materiálové zhodnocovanie komunál-

neho odpadu, v ktorom 
sa využije aj jeho 

e n e r g e t i c k ý 
potenciál na 
kombinovanú 
výrobu elek-
triny a tepla. 
Vzhľadom na 
skutočnosť, že 
na daný zá-
mer je šanca  
získať finan-
cie z fondov 
EÚ, musíme 
dať tomu-
to projektu 

najvyššiu pri-
oritu. Samo-

zrejme prínos 
tohto projektu 

2.0

Ing. Milan Toth
výkonný riaditeľ 
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VŠEOBECNÉ ÚDAJE O PREDMETE 
ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

2.1

Hlavná činnosť spoločnosti je zameraná na tieto služby:

• Nakladanie s odpadmi

• Pohrebníctvo, pohrebná služba, preprava zosnulých, prevádzkovanie cintorínov

• Cestná nákladná motorová doprava

• Správa trhovísk

• Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva

• Remeselné činnosti súvisiace so správou mestského majetku

• Prevádzkovanie športových zariadení

• Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

• Prenájom hnuteľných vecí

• Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb    
    spojených s prenájmom

• Služby pre osobnú hygienu

• Čistiace a upratovacie služby

do budúcnosti odpadového hospodárstva kraj-
ského mesta Prešov je kľúčový aj v prípade iného 
spôsobu financovania. Chcem obzvlášť zdôrazniť 
to, že technológie v uvedenom projekte sú envi-
ronmentálne vysoko šetrné, nezaťažujú životné 
prostredie. Riešenie vytvorí trvalo udržateľné pra-
covné miesta a ekonomicky odbremení mestský 
rozpočet od potenciálne vysokých nákladov spo-
jených s likvidáciou komunálneho odpadu. Mesto 
Prešov bude môcť ušetrené prostriedky investovať 
do iných oblastí slúžiacim obyvateľom a návštevní-
kom mesta Prešov.

Prevádzka Pohrebných a cintorínskych služieb 
realizovala v roku 2016 celkovú revitalizáciu drevín, 
výsledkom ktorých sú vypracované posudky k vý-
rubom, resp. orezom drevín na cintorínoch. Prebie-
ha výstavba nového cintorína na Solivare, ktorý 
by mal byť daný do užívania už v roku 2017. Kvôli 
rekonštrukcii domu smútku na tomto cintoríne nás 
čakajú nové úlohy aj v tomto roku.

Prevádzka Mestských lesov a Ekoparku v rám-
ci rozširovania rekreačnej funkcie lesa vypracovala 
koncepciu revitalizácie územia Lesoparku Borkút, 
vrátane rybníka a plôch pre rôzne športovo rekre-
ačné aktivity, vrátane discgolfu. Pozitívne hodnotím 
začatie opráv skleníkov na Bajkalskej ulici, ktoré do 
budúcna poslúžia hlavne na pestovanie sadeníc 
stromčekov do lesa. Z obchodného pohľadu sa 
snažíme maximalizovať predajnú cenu vyťažené-
ho dreva a za tým účelom sme v roku 2016 prvý-

krát začali najkvalitnejšiu drevnú hmotu predávať 
formou aukcií. Obmedzili sme samovýrobu dreva 
a preferujeme spracovanie na drevnú štiepku a jej 
následný predaj.

Prostredníctvom strediska Ekopark Holá hora 
pod Kalváriou je naša spoločnosť intenzívne za-
pájaná aj do osvetovej činnosti v rámci triedenia 
odpadov na školách. Areál Ekoparku je čoraz čas-
tejšie navštevovaný priestor pre rodiny s deťmi a tak 
ho aj chceme profilovať. Veľkej obľube sa tešia rôz-
ne podujatia organizované v Ekoparku s environ-
mentálnou tematikou, ako napr. Ekofest či ďalšia 
novinka roku 2016, a to prímestský letný tábor pre 
deti. Pre rozvoj najmä edukačných aktivít chceme 
ďalej zlepšovať infraštruktúru Ekoparku a postavili 
sme nový priestorný altánok, ktorý bude uvedený 
do prevádzky v priebehu tejto jari. 

Finančná situácia TSmP, a.s. je stabilizovaná  
a spoločnosť je schopná zvýšiť výkon a rozšíriť roz-
sah služieb jednotlivých prevádzok. 

Spoločnosť má spracovanú stratégiu, ale jej 
napĺňanie a dosiahnutie pozitívnych výsledkov 
však nebude možné bez podpory nášho akcioná-
ra mesta Prešov,  Predstavenstva a Dozornej rady 
spoločnosti a v neposlednom rade našich zamest-
nancov. Všetkým spomínaným by som sa rád tou-
to cestou poďakoval za doterajšiu, ako aj budúcu 
spoluprácu a už teraz sa teším na skvelé výsledky, 
ktoré spoločne určite dosiahneme.
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Schéma organizačnej štruktúry Technických služieb mesta Prešov a.s.

Valné zhromaždenie

Predstavenstvo

Výkonný riaditeľ 
spoločnosti

Dozorná rada

Úsek riaditeľa Sekretariát 
riaditeľa

Oddelenie obchodnej 
stratégie a legislatívy 

Informatik,
správca IT

Prevádzka OHVÚ

Vedúci prevádzky

Prevádzka 
P a CS

Vedúci 
prevádzky

Obstarávateľ pohrebov

Majster, administratívny 
pracovník

Prevádzka Mestských 
lesov a EKOPARKU

Ekonomické oddelenie

Vedúci 
prevádzky

Odborný lesný 
hospodár

Majster

Stredisko EKOPARK

Vedúci 
strediska EKOPARK

Chovateľ

Stredisko Mestských lesov

Vedúci 
strediska

Lesník

Hlavný účtovník, 
kalkulant

Samostatný účtovník

Mzdový účtovník, 
pokladník

Skladový účtovník

Vedúci 
oddelenia

Referent nákupuDispečer

Odborný referent odpado-
vého hospodárstva

Majster dopravnej údržby

Majster všeobecnej údržby

Majster verejných služieb

Majster odpadového 
hospodárstva
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2.2
V priebehu roka 2016 naša spoločnosť vyko-

nala niekoľko významných zmien, ktoré sa týkali 
najmä prevádzky Odpadového hospodárstva. 
Zmeny vyplývali jednak zo zásadnej zmeny le-
gislatívy ( Zákon o odpadoch) a jednak v druhej 
polovici roka sa zmenil dodávateľ služby likvidá-
cie odpadu a miesto odovzdania odpadu. To sa 
samozrejme odzrkadlilo aj v zmene finančných 
tokov a nákladov spoločnosti. Aktívnym prístupom 
a tímovou prácou sa podarilo nové skutočnosti 
zvládnuť prevádzkovo aj ekonomicky. 

Spoločnosť je finančne stabilizovaná a kon-
solidovaná. V roku 2016 sme vyriešili stratu minu-
lých období, ktorá bola v spoločnosti účtovaná 
dlhé roky, a to znížením základného imania. Ten-
to krok bol dôležitý aj kvôli našej ambícii, čerpať 
štrukturálne fondy EÚ, kde sa hodnotí aj finančné 
zdravie spoločnosti.

V porovnaní s rokom 2015 sme dosiahli vyšší 
hospodársky výsledok, vyššiu účtovnú pridanú 
hodnotu, ktorú reflektuje zvýšená produktivita 
práce. Plán hospodárenia sme naplnili, do-
konca prekročili, a to aj napriek tomu, že 
technické rezervy boli tvorené násobne 

vyššími sumami. Keďže firma má nastavené účtov-
né odpisy v iných intervaloch ako sú daňové, tento 
rok je rokom, kedy firma musí zaplatiť daň zo zisku, 
a to vo vyššej sume ako sme očakávali. Tento rok je 
prvým z rokov, kedy sa daňovo prejavila absencia 
potrebnej obmeny vozového parku v posledných 6 
rokoch a vďaka odloženej dani si splatnú daň spo-
ločnosť odsunula na budúce obdobia.

Náročné zmeny sme vďaka vhodnému  
vedeniu spoločnosti a prístupu zamestnancov spo-
ločnosti  roka zvládli a rok 2016 môžeme považovať  
za úspešný.

HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI 

Ing. Peter 
Makara
vedúci ekonomického 
oddelenia
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Štruktúra hlavných zložiek  výnosov a nákladov a ich porovnanie s rokmi 2014 -2016

Výnosy z hospodárskej činnosti klesli oproti 
predchádzajúcemu roku o 122 000 €, čo je pokles 
približne o 2,5 %. Hlavný podiel na poklese mali 
tržby za služby, keďže v odpadovom hospodárstve 
došlo pri zmenách dodávateľov aj k zmene spôso-
bu fakturácie. Ostatné výnosy v roku 2016 v hodnote 
245 000 € sú vyššie oproti roku 2015 o 151 000 €. Tieto 
výnosy sú tvorené prevažne aktiváciou vlastných 
výkonov na tvorbu hmotného investičného majet-
ku pre skvalitnenie pracovného prostredia, zmenou 
stavu zásob výrobkov, tržbami z predaja nadbytoč-
ného materiálu a majetku, zúčtovaním dotácie  
z Recyklačného fondu a inými výnosmi, ktoré v roku 
2016 výrazne prekročili dlhodobý priemer.

V nákladovej oblasti bol zaznamenaný pokles 
celkových nákladov o 142 000 €, čo predstavuje 
v porovnaní s rokom 2015 zníženie o 2,93 %. 

Spotreba materiálových nákladov bola v roku 

2016 nižšia o 341 000 €, nakoľko v tomto roku sa re-
alizovali nižšie výkony pre zaisťovanie hmotného 
investičného majetku spoločnosti a aktivity boli za-
merané na správu a údržbu.

Mzdové náklady za rok 2016 sú vyššie oproti 
roku 2015 najmä z dôvodu plošného zvyšovania 
miezd pre všetkých zamestnancov. Podľa mzdo-
vého poriadku spoločnosti sú jednotlivé stupne 
náročnosti  viazané na minimálnu mzdu v hospo-
dárstve SR a tá bola zvyšovaná. 

Ostatné náklady na hospodársku činnosť 
predstavujú výdavky na všeobecné poistenie  
a úroky z omeškania voči dodávateľom ako aj ďal-
šie prevádzkové rezervy spoločnosti.

Detailné výsledky hospodárenia spoločnosti  
v roku 2016 po jednotlivých  Prevádzkach a Stredis-
kách sú v prílohe č. 1 a v kapitolách venovaných 
prevádzkam.

Ukazovateľ
Rok Porovnanie 2016/2015

2014 2015 2016 v € v %

Výnosy celkom 5 053 837 4 857 472 4 734 814 -122 658 97,47

Tržby za výrobky 432 298 386 589 408 546 21 957 105,68

Tržby za služby 4 310 099 4 315 807 3 999 433 -316 374 92,67

Tržby za tovar 82 089 61 221 81 516 20 295 133,15

Ostatné výnosy 229 351 93 855 245 319 151 464 261,38

Náklady celkom 5 051 508 4 840 804 4 698 892 -141 912 97,07

Materiálové náklady a služby 3 127 521 2 827 578 2 486 064 -341 514 87,92

Mzdové a sociálne náklady 1 474 017 1 623 664 1 739 417 115 753 107,13

Dane a poplatky 165 829 161 646 120 579 -41 067 74,59

Odpisy, rezervy a oprav. položky 172 119 167 130 244 278 77 148 146,16

Finančné náklady 5 467 4 147 3 335 -812 80,42

Ostatné náklady 106 555 56 639 105 219 48 580 185,77

Výsledok hospodárenia 2 329 16 668 35 922 19 254 215,51

Ta
b

uľ
ka

 č
. 1

 (
v 

€)

Dosiahnutý hospodársky výsledok – hlavné ukazovatele v rokoch 2014 - 2016

Rok 2014 2015 2016

Výnosy celkom 5 053 837 4 857 472 4 734 814

Náklady hospodárenia celkom 5 038 463 4 829 883 4 696 667

Výsledok hospodárenia pred zdanením 15 374 27 589 38 147

Daň z príjmov (splatná, odložená) 13 045 10 921 2 225

Výsledok hospodárenia (po zdanení) 2 329 16 668 35 922

Ta
b

uľ
ka

 č
. 2

 (
v 

€)

Tvorba výnosov vychádzala z cieľa stabilizo-
vať tradičné nosné činnosti akciovej spoločnosti. 
Tomu zodpovedá aj dosiahnutá štruktúra výnosov, 
kde rozhodujúce objemy predstavujú:

• poskytovanie služieb v oblasti 
    nakladania s odpadmi,

• poskytovanie služieb v oblasti 
    prevádzky cintorínskych a pohrebných
    služieb,
• poskytovanie služieb v oblasti údržby
    mestských zariadení, trhovísk 
    a prevádzky verejných WC,
• predaj vlastných výrobkov 
    a drevnej hmoty
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Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2016 
je oproti výsledku hospodárenia v roku 2015 vyšší  
o 19 000 €. Spoločnosť v roku 2016 dosiahla zisk po 
zdanení v hodnote 35 922,42 €. V danom roku spo-
ločnosť zaplatila daň vo výške  20 822,99 €. V roku 2016 
spoločnosti vznikla povinnosť transferovo oceňovať 
transakcie medzi spriaznenými osobami a násled-
ne zdaňovať vzniknuté rozdiely. Tento proces bol  
v spoločnosti realizovaný, ale zo spracovanej trans-
ferovej dokumentácie nevyplynula daňová po-

vinnosť. Vývoj hospodárenia bol predstavenstvom  
a vedením spoločnosti v priebehu hospodárskeho 
roka sledovaný, vyhodnocovaný a usmerňovaný  
v záujme urýchlenej obnovy základných fondov 
spoločnosti, v dôsledku čoho je dosiahnutý výsledok 
v súlade s očakávaním a stanovenými zámermi.

Dominantnou činnosťou spoločnosti bolo 
poskytovanie služieb pre mesto Prešov, pričom ich 
štruktúra je podrobne uvedená  v tabuľke č. 3.

Prehľad objednaných prác a služieb pre mesto Prešov za obdobie rokov  2015 - 2016

Ta
b

uľ
ka

 č
. 3

 (
v 

€)

Fakturácia mesto
Rok Porovnanie 2016/2015

2015 2016 v € v %

Zber prekládka, preprava a uloženie KO 2 325 281,86 2 061 503,02 -263 778,84 88,66

Separácia 379 411,54 212 223,61 -167 187,93 55,93

Vývoz objemného odpadu 20 980,23 15 922,08 -5 058,16 75,89

Zber BRO 62 579,08 94 202,47 31 623,39 150,53

Prekládka, preprava a uloženie ZKO 52 515,28 25 458,28 -27 057,00 48,48

Vývoz VOK - Zberné dvory a verejné priestranstvá 195 543,18 127 481,28 -68 061,91 65,19

Vývoz objemného odpadu zo zberných dvorov 35 594,81 21 490,93 -14 103,88 60,38

Vývoz odpadu VOK - Cintoríny 10 764,28 10 274,28 -490,01 95,45

Vývoz odpadu VOK - stavebná suť  9 779,14 9 779,14 x

Nezákonné umiestnenie odpadu 33 331,96 13 242,22 -20 089,74 39,73

Zber vianočných stromčekov 2 845,01 3 731,35 886,34 131,15

Komisionárska zmluva 1 575,46 1 343,14 -232,32 85,25

Zákonný poplatok 120 919,26 79 346,23 -41 573,03 65,62

Jarné, jesenné upratovanie, ostatné 46 996,83 34 222,50 -12 774,33 72,82

Výbeh pre psov 552,29 140,08 -412,21 25,36

Prevádzkovanie WC 29 607,85 30 019,00 411,15 101,39

Údržba DZ, pieskovísk 109 003,08 63 560,59 -45 442,48 58,31

Opravy a údržba a obnova parkových lavíc 24 779,60 44 055,09 19 275,49 177,79

Údržba smetných boxov, opravy stojiska kontaj-
nerov

3 199,12 8 049,12 4 850,00 251,60

MŠ, ZŠ ostatné služby 4 563,77 1 862,66 -2 701,11 40,81

Použitie MV, prepravné 496,42 822,37 325,95 165,66

Oprava poslaneckých skriniek 1 702,13 63,83 -1 638,30 3,75

Správcovstvo majetku 2 074,62 2 074,62 0,00 100,00

Ostatné - voľby, predaj majetku 231,94 63 766,14 63 534,20 27 492

Sociálne pohreby 2 624,00 1 500,00 -1 124,00 57,16

Vojnové hroby  2 104,90 2 104,90 x

Služby MSL 31 395,78 35 792,63 4 396,86 114,00
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ŠTRUKTÚRA MAJETKU  SPOLOČNOSTI 2.3
Akciová spoločnosť hospodárila v roku 2016  

s majetkom v celkovej  hodnote aktív
2 536 577 €. Pohľadávky evidované v roku 

2016 boli znížené o 112 000 € (po zaúčtovaní oprav-
ných položiek k rizikovým pohľadávkam) a finanč-
né účty zaznamenali nárast o 22 000 €. V kategórii 
neobežný majetok spoločnosti klesol dlhodobý 
hmotný majetok o 26 000 € predovšetkým vplyvom 
odpisov.

Neobežný majetok tvorí v spoločnosti dôležitú 
časť majetku. Jeho podiel na celkovom majetku 
v roku 2016 tvorí 66,2%. V absolútnom vyjadrení sa 
výška neobežného majetku znížila o 23 000 €. 

Hodnota dlhodobého finančného majetku sa 
zvýšila a je na úrovni 23 000 €. Spoločnosť vlastní 
10 % podiel v spoločnosti DUTEKO, a.s. 

Majetok 
Rok Porovnanie 2016/2015

2014 2015 2016 v € v %

Neobežný majetok 1 820 370 1 704 016 1 680 341 -23 675 98,61

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 0,00

Dlhodobý hmotný majetok 1 809 369 1 683 523 1 657 366 -26 157 98,45

Dlhodobý finančný majetok 11 001 20 493 22 975 2 482 112,11

Obežný majetok 1 100 895 925 393 847 517 -77 876 91,58

Zásoby 76 721 63 295 75 670 12 375 119,55

Pohľadávky 509 405 412 754 300 364 -112 390 72,77

Finančné účty 514 769 449 344 471 483 22 139 104,93

Časové rozlíšenie 8 279 10 761 8 720 -2 041 81,03

Majetok spolu 2 929 544 2 640 170 2 536 578 -104 695 96,08

Stav majetku v účtovnej hodnote a jeho vývoj

Ta
b

uľ
ka

 č
. 4

 (
v 

€)

Zásoby
Rok Porovnanie 2016/2015

2014 2015 2016 v € v %

Materiál 49 810 53 476 55 885 2 409 104,50

Výrobky 15 846 5 298 17 198 11 900 324,61

Tovar a zvieratá 11 065 9 963 7 979 -1 984 80,09

Zásoby celkom 76 721 68 737 81 062 12 325 117,93

Zásoby a ich vývoj v priebehu roka 2016

Ta
b

uľ
ka

 č
. 5

 (
v 

€)

Z tabuľky vyplýva, že stav celkových zásob sa 
zvýšil o 12 000 €, ale nedochádza k hromadeniu 
nadnormatívnych zásob. Taktiež zásoby na sklad-
och dreva boli predajom hmoty minimalizované, 
ale nie úplne vyprázdnené. 

Pohľadávky
Rok Porovnanie 2016/2015

2014 2015 2016 v € v %

Pohľadávky z obch. styku 504 394 439 712 318 663 -121 049 72,47

Štát - daňové pohľadávky 1 135 0 7 780 7 780 x

Iné pohľadávky 3 876 980 0 -980 0,00

Pohľadávky celkom 509 405 440 692 326 443 -114 249 74,08

Pohľadávky a ich vývoj v priebehu roka 2016

Ta
b

uľ
ka

 č
. 6

 (
v 

€)
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Veková štruktúra pohľadávok k 31.12.2016:

v lehote splatnosti        v sume 229 077 €
do 30 dní  po lehote splatnosti v sume   71 224 €
do 90 dní  po lehote splatnosti v sume     1 001 €
do 180 dní po lehote splatnosti v sume        193 €
do 360 dní po lehote splatnosti v sume        832 €
do 720 dní po lehote splatnosti v sume     3 953 €
nad 720 dní po lehote splatnosti v sume   20 163 €

K 31.12.2016 predstavovali pohľadávky voči 
Mestu Prešov sumu 64 375 € v lehote splatnosti. 

Pohľadávky po lehote splatnosti sú v spolu-
práci s právnym zástupcom spoločnosti vymáha-
né súdnou, resp. exekučnou cestou. Z tab. č. 6 je 
vidieť, že systematická práca s pohľadávkami pri-
niesla ich zníženie a že v priebehu roka sa podarilo 
zabezpečiť úhrady pohľadávok v lehote splatnosti. 
K ostatným pohľadávkam sú vytvorené opravné 
položky. Pohľadávky voči Mestu Prešov sú taktiež  
v lehote splatnosti.

Vlastné imanie a záväzky
Rok Porovnanie 2016/2015

2014 2015 2016 v € v %

Vlastné imanie 510 738 534 241 572 784 38 543 107,21

v tom:      

Základné imanie súčet 694 253 694 253 397 385 -296 868 57,24

Kapitálové fondy 41 592 41 592 41 592 0 0

Rezervné fondy 75 861 85 587 89 736 4 149 104,85

Fondy zo zisku 75 878 75 878 15 001 -60 877 19,77

Výsledok hosp.  minulých rokov -379 175 -379 737 -6 852 372 885 1,80

Výsledok hosp. bežného obdobia 2 329 16 668 35 922 19 254 215,51

Záväzky 1 166 473 860 938 607 858 -253 080 70,60

v tom:      

Rezervy 138 854 123 863 133 427 9 564 107,72

Dlh. a krátkodobé  záväzky 944 323 695 455 474 431 -221 024 68,22

Bankové úvery a výpomoci 83 296 41 620 0 -41 620 0,00

Časové rozlíšenie 1 252 333 1 244 991 1 355 936 110 945 108,91

Vl. imanie a záväzky spolu 2 929 544 2 640 170 2 536 578 -103 592 96,08

Štruktúra kapitálu podniku v roku 2016

Ta
b

uľ
ka

 č
. 7

 (
v 

€)

Krátkodobé záväzky 
Rok Porovnanie 2016/2015

2014 2015 2016 v € v %

Záväzky z obchod. styku 699 736 460 538 231 280 -229 258 50,22

Záväzky voči zamestnancom 68 581 76 370 80 691 4 321 105,66

Záväzky zo soc. zabezpečenia 44 227 48 254 49 861 1 607 103,33

Daňové záväzky a dotácie 80 669 52 130 71 927 19 797 137,98

Ostatné záväzky 5 120 4 153 4 622 469 111,29

Krát. záväzky celkom 898 333 641 445 438 381 -203 064 68,34

Krátkodobé záväzky z roku 2016

Ta
b

uľ
ka

 č
.8

 (
v 

€)

Úver 
Rok Porovnanie 2016/2015

2014 2015 2016 v € v %

Bežný bankový úver 41 676 41 620 0 -41 620 0,00

Bankový strednodobý  inv. úver 41 620 0 0 0 x

ÚVERY CELKOM 83 296 41 620 0 -41 620 0,00

Prehľad vývoja stavu úverov v priebehu roka 2016

Ta
b

uľ
ka

 č
.9

 (
v 

€)
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PREHĽAD O STAVE ZAMESTNANCOV 
A PRIEMERNEJ MZDE

2.4

V porovnaní s rokom 2015 sa celkový stav za-
mestnancov nezmenil. 

Priemerná mesačná mzda  vzrástla o 50,91 € 
(+ 6,4 % ).

Spoločnosť v roku 2016 aktívne spolupracova-

la s UPSVaR Prešov pri obsadzovaní voľných pra-
covných miest. Zapojili sme sa do troch projektov 
cez Operačný program ľudské zdroje a tým sme 
zamestnali šesť ľudí, ktorý si u nás našli uplatnenie 
na prevádzkach MsL a Ekoparku, OHVÚ, PaCS.

Prevádzka
Počet zamestnancov 

2014 2015 2016

Odpadové hospodárstvo a všeobecná údržba 74 75 72

Pohrebné a cintorínske služby 19 19 19

Mestské lesy a Ekopark   6 7 10

Správa spoločnosti 12 13 13

Počet zamestnancov 111 114 114

Priemerná mesačná mzda 751,60 793,77 844,68

Produktivita práce z výnosov 45 530 42 609 41 533

Produktivita práce z pridanej hodnoty 16 230 16 914 17 784

Prehľad o stave zamestnancov, vývoji priemernej mzdy a produktivity práce 
za obdobie rokov  2014 – 2016

Ta
b

uľ
ka

 č
.11

V decembri 2010 bol spoločnosti poskytnutý 
strednodobý úver na nákup vozidiel na zber ko-
munálneho odpadu vo výške 250 000 € splatný 
v decembri 2016. 

Nový úverový rámec otvorený nebol.

Z hľadiska poho-
tovej a bežnej likvidi-
ty možno spoločnosť 
v priebehu roka 2016 
hodnotiť ako likvidnú.

Ta
b

uľ
ka

 č
.1

0 
(v

 €
)

Ukazovateľ
Rok

2015 2016

Likvidita 1. stupňa 0,547 0,72

Likvidita 2. stupňa 1,062 1,186

Likvidita 3. stupňa 1,139 1,30

Čistý pracovný kapitál 114 565,00 197 972,00

Rentabilita celkového 
kapitálu

0,006 0,0142

Rentabilita vlastného 
kapitálu

0,031 0,0627

Rentabilita tržieb 0,003 0,0079

Rentabilita nákladov 0,003 0,0076

Solventnosť 0,513 0,679

Ukazovateľ finančnej samo-
statnosti

0,202 0,2258

Ukazovateľ finančnej 
stability

0,223 0,24

Podiel cudzieho a vlastné-
ho kapitálu

1,612 1,061

Celková zadlženosť 0,326 0,240

Koeficient zadlženosti 3,067 4,173

Krátkodobá intenzita zadl-
ženia

0,745 0,721

Nákladová náročnosť tržieb 1,013 1,03

Čistá zadlženosť 411 594 136 375

Altmanov test bankrotu 2,13 2,61

Prehľad finančných ukazovateľov
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VOZOVÝ PARK SPOLOČNOSTI2.5
Vedenie spoločnosti kládlo počas svojej pô-

sobnosti zvýšený dôraz na rozvoj a kvalitu technolo-
gického parku. Bolo zakúpené nové trojnápravové 
zberné vozidlo. V roku 2017 plánujeme pokračo-
vať v obnove vozového parku dvojnápravovým 
zberným vozidlom. Taktiež sme mali v pláne kúpu 

trojnápravového vozidla s technológiou výsypu 
polopodzemných kontajnerov,  táto investícia nám 
zatiaľ nebola schválená jediným akcionárom.  
V súčasnosti spoločnosť disponuje vozovým par-
kom ako je uvedené v tabuľke č. 12.

P.č. ŠPZ Továrenská značka Rok výroby Názov hosp. strediska

1 PO 102 BR LIAZ NK 150.260-L 1989 TKO

2 PO 104 BR TATRA T 815 UDS 114 1989 TKO

3 PO 107 BR AVIA A 30 L 1979 TKO

4 PO 115 BR PRAGA V3S FEKAL 1975 TKO

5 PO 143 FB IVECO DAILY IS70CI 2014 TKO

6 PO 197 DT MAN TGM N18 2010 TKO

7 PO 244 FB TATRA T 815 S3 1989 TKO

8 PO 588 BF LIAZ BOBR 12.1 1988 TKO

9 PO 628 AE ŠKODA NK 706 MTS 24 1988 TKO

10 PO 648 CL RENAULT 22ACB2 2007 TKO

11 PO 761 FF MAN TGM NK 2015 TKO

12 PO 762 BU AVIA A 30 K 1991 TKO

13 PO 813 FT MAN RTP TGS 2016 TKO

14 PO 837 BE RENAULT 22ACB2 2002 TKO

15 PO 893 DV MAN TGM N08 2010 TKO

16 PO 895 DV MAN TGM N08 2010 TKO

17 PO 937 EA MAN N38 2011 TKO

18 UNC 060 UNC 060 1989 TKO

19 VZV BVH BVH 1622 S 1977 TKO

20 PO 406 CV PEUGEOT PARTNER 2008 Spoločná réžia prevádzky OHVÚ

21 PO 127 AK AVIA A 31 SODG 1991 Údržba vnútropodniková

22 PO 641 BI AVIA A 30 N 1977 Údržba vnútropodniková

23 PO 881 ER DACIA DOKKER 2012 Údržba vnútropodniková

24 PO 965 CP PEUGEOT PARTNER 2005 Údržba vnútropodniková

25 PO 436 EN IVECO S.P.A 2012 SEPARÁCIA

26 PO 601 FF MAN TGM N3G 2015 SEPARÁCIA

27 PO 692 CI IVECO MINIMATIC 2006 SEPARÁCIA

28 VZV FG15 VZV NISSAN 1984 SEPARÁCIA

29 VZV HELI VZV HELI GX35 2016 SEPARÁCIA

30 BIELORUS BIELORUS 1975 Cintorínske služby

31 PO 032 FE MERCEDES-BENZ 2014 Cintorínske služby

32 PO 038 AO MULTICAR M 25 1989 Cintorínske služby

33 PO 106 BR MULTICAR M 25 1990 Cintorínske služby

34 PO 162 EN DACIA LOGAN 2012 Cintorínske služby

35 PO 247 AX MULTICAR M 25 1988 Cintorínske služby

36 PO 630 BG HYUNDAY H1 2003 Cintorínske služby

37 PO 719 EE DACIA 2012 Mestské lesy

38 PO 799 EK DACIA DUSTER 2012 Mestské lesy

39 PO 835 EK RENAULT MEGANE 2012 Správa organizácie - THP

Ta
b

uľ
ka

 č
.1

2
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ZÁMERY SPOLOČNOSTI 
PRE NASLEDUJÚCE OBDOBIE

2.6

Spoločnosť Technické služby mesta Prešov, 
a.s. ako stopercentná dcérska spoločnosť mesta 
Prešov pri výkone svojej činnosti efektívne využíva 
majetok spoločnosti a vynaložené investície. 

Rok 2017 bude naďalej prelomovým v oblasti 
odpadového hospodárstva vďaka zásadným zme-
nám v legislatíve. Rovnako predpokladáme, že 
program odpadového hospodárstva mesta Prešov 
na roky 2016-2020 určí smerovanie rozvoja odpado-
vého hospodárstva do roku 2020. Konkrétne spolu  
s úlohami ďalších prevádzok ide o:

• rozpracovanie ďalších etáp  Projektu 
na zníženie množstva ukladania odpa-
du na skládky s využitím aj inovatívnych 
technológií na spracovanie ZKO 

• pokračovanie v Projekte rozvoja nové-
ho areálu na Jesennej ulici 

• zvýšený podiel triedeného zberu komu-
nálnych odpadov a následné zhodno-
tenie vytriedených zložiek

• zlepšenie podmienok triedeného zberu 
v spolupráci s Organizáciou zodpoved-
nosti výrobcov, 

• zvýšenie disponibilnej zberovej kapaci-
ty na triedený zber v súlade so štandar-
dami triedeného zberu na rok 2017 až 
2020

• zníženie množstva biologicky rozložiteľ-
ných komunálnych odpadov uklada-
ných na skládky odpadov 

• príprava projektu pre koncové zariade-
nie na zhodnotenie zeleného odpadu 
a nekvalitnej drevnej hmoty, 

• ďalšia etapa obnovy skleníkov na Baj-
kalskej ulici

• Realizácia revitalizácie lesoparku Bork-
út v rozsahu podľa dohody s mestom

• Rozvoj aktivít a zníženie stratovosti stre-
diska Ekopark

• Zvládnutie prevádzky PaCS na novom 
cintoríne a počas rekonštrukcie domu 
smútku na Solivare

• Pokračovanie v revitalizácii drevín na 
spravovaných cintorínoch

Na plnení týchto strategických cieľov budú 
Technické služby mesta Prešov, a.s. intenzívne pra-
covať a vytvárať projektové a organizačné pred-
poklady na ich postupné dosiahnutie. Cieľom  
a poslaním spoločnosti je aj naďalej zabezpečo-
vať kvalitné a efektívne služby vo všetkých vykoná-
vaných činnostiach a udržať si postavenie solídnej 
a spoľahlivej firmy. 

Vytýčené ciele pre prevádzku Mestských le-
sov a Ekoparku rešpektujú program starostlivosti  
o les na 10 ročné obdobie, ktorého súčasťou je aj  
revitalizácia Lesoparku Borkút a rekonštrukcia les-
ných ciest. Prevzatím správy Ekoparku Holá hora, 
ktorý má slúžiť na oddych, ekologickú a environ-
mentálnu výchovu návštevníkov zobrala spoloč-
nosť na seba záväzok vytvoriť pre občanov mesta 
Prešov príjemnú oddychovú zónu s výchovno-vzde-
lávacím programom, ktorá by mala časom potvr-
diť svoju životaschopnosť aj vyššou mierou ekono-
mickej sebestačnosti.

Úlohou pohrebných a cintorínskych služieb 
je pokračovať v naštartovaných kvalitatívnych 
zmenách týkajúcich sa skvalitnenia služieb, tech-
nického zhodnotenia priestorov v dome smútku 
na hlavnom, ale aj na ostatných spravovaných 
cintorínoch. Dobré meno a pozitívne vnímanie prá-
ce Pohrebných a cintorínskych služieb občanmi je 
hlavným predpokladom pre ďalší rast podielu na 
pohrebných službách vykonávaných v meste Pre-
šov.

Plán TSmP, a. s. v roku 2017 
predpokladá hospodársky vý-
sledok v hodnote 42 009 €, čo  
potvrdzuje nastúpený trend tr-
valého a udržateľného rozvoja 
spoločnosti.
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Hospodársky plán pre rok 2017 podľa prevádzok :
Ta

b
uľ

ka
 č

. 2
5 

v 
€

Prevádzka OHVÚ PaCS MsL Správa TSmP

Výnosy 3 206 000 463 600 526 200 53 400 4 249 200

Vlastné náklady 2 640 419 455 410 455 476 655 886 4 207 191

Rozdiel 565 581 8 190 70 724 -602 486 42 009

Plán investícii na rok 2017

Spoločnosti Technické služby mesta Prešov, 
a.s. zatiaľ boli MsZ mesta Prešov schválené inves-
tície financované z interných zdrojov spoločnosti:

• Nákup vozidla s chladiacim zaria-
dením na poskytovanie pohrebných slu-
žieb v obstarávacej cene cca vo výške  
33 000 € bez DPH.

• Nákup dvojnápravového vozidla so špeciál-
nou 16 m3  nadstavbou na zber komunálneho od-

padu v celkovej obstarávacej cene cca vo výške 
150 000 € bez DPH.

• Nákup techniky a 7000 ks zberných nádob 
v rámci schváleného projektu: „Skvalitnenie trie-
deného zberu komunálneho odpadu - technika 
pre zvoz a  spracovanie biologicky rozložiteľné-
ho komunálneho odpadu“ v hodnote 833 500 € 

s DPH.

VZŤAH K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU2.7
Súčasťou firemnej politiky spoločnosti 

je napĺňanie environmentálnych cieľov 
a požiadaviek platnej environmentálnej 
legislatívy. 

Aktuálny stav v oblasti odpadovej legislatívy 
vychádza zo základných koncepčných materiálov 
SR, ale aj mesta Prešov. Na základe, v súčasnosti 
už schváleného nového zákona o odpadoch, ktorý 
nadobudol účinnosť 1.1.2016 sme implementovali 
významné zmeny, ktoré so sebou priniesol. Nový 
zákon o odpadoch má za cieľ zaradiť Slovensko aj 
v tejto oblasti medzi moderné, čistejšie a zdravšie 
európske krajiny, pričom kladie mimoriadny dôraz 
na zvýšenie miery triedenia a recyklovania na úkor 
zneškodňovania odpadu ukladaním na skládkach.

Na základe  významného  postavenia našej 
spoločnosti v oblasti nakladania s komunálnymi 
odpadmi v meste Prešov je jej prvoradým poslaním 
zabezpečovať kvalitné a efektívne služby pri odvo-
ze komunálneho a drobného stavebného odpadu 
a jednou z priorít spoločnosti je  podpora triedené-
ho zberu odpadu. Ako 100% dcérska spoločnosť 
mesta Prešov, poskytujeme svoje služby pôvodcom 
odpadu, ktorými sú fyzické osoby – občania, majú-
ci na území Prešova trvalý, alebo prechodný pobyt 
a právnické osoby, vykonávajúce svoju činnosť na 
území Mesta. 

Dôraz, ktorý v priebehu uplynulých rokov klád-
lo vedenie spoločnosti na obnovu technologické-
ho zázemia firmy, bol plne v súlade s environmen-
tálne priateľským vzťahom k prostrediu, v ktorom 
spoločnosť svoje aktivity vykonáva. 

Spoločnosť TSmP, a. s. sa už tradične aktívne 
zapája do osvetovej činnosti v rámci triedenia od-
padov v školských a predškolských zariadeniach.  
V Ekoparku Holá hora organizujeme podujatie  
s environmentálnou tematikou - Ekofest, kde sú 
počas jedného týždňa aktivity zamerané na eko-
logickú osvetu a vzdelávanie občanov a to už od 
predškolského a školského veku.

Cieľom 
týchto ak-

tivít je dostať 
do ich povedo-

mia pocit zodpoved-
nosti za stav prostredia  

v ktorom žijeme a naučiť 
ich správne nakladať s komu-

nálnym odpadom, osvojiť si poj-
my  ako sú recyklácia, ochrana 
životného prostredia, triedenie 
odpadu a dosiahnuť ich pri-

meranú spoločenskú an-
gažovanosť v tejto 

oblasti.
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NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU3.0

V zmysle § 187 ods. 1 písm.  e) Obchodného 
zákonníka a článku 9 ods. 2  písm. g), článku 14  
a článku 15 ods. 4 Stanov akciovej spoločnosti 
Technické služby mesta Prešov navrhujeme schvá-
liť rozdelenie zisku  nasledovne:

• časť zisku vo výške 3 592,24 € (10 % z čistého 
zisku) prideliť do zákonného rezervného fondu

• časť zisku vo výške 6 852,53 € zaúčtovať na účet 
strát minulých rokov.

• časť zisku vo výške 25 477,65 € zaúčtovať na 
fond rozvoja.

Hospodársky výsledok za rok 2016 po zdanení: 35 922,42 €
 
Rozdelenie hospodárskeho výsledku roku 2016:  

OSTATNÉ VÝZNAMNÉ SKUTOČNOSTI4.0
• spoločnosť nevyvíjala a nevyvíja žiadnu činnosť  

v oblasti výskumu a vývoja
• spoločnosť nenadobudla a nevlastní vlastné  

akcie, dočasné listy, obchodné podiely  a akcie,  
ani dočasné listy a obchodné podiely materskej 
účtovnej jednotky podľa § 22 

• spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí
• Dňa 14.3.2016 na 17.zasadnutí MsZ mesta Prešov 

bolo schválené uznesenie:

  Návrh na zníženie základného imania akciovej 
spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s. 
na účely krytia straty minulých rokov spoločnos-
ti formou zníženia menovitej hodnoty akcií na 
hodnotu 19€/akciu pri zachovaní počtu 20 915 
ks akcii.

• Vedenie spoločnosti v súlade s § 20 Zákona  
o účtovníctve prehlasuje, že 

  po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa 
vyhotovuje Výročná správa za rok 2016 do dňa 
zostavenia Výročnej správy nastali tieto udalosti 
osobitného významu:

V mesiaci marec spoločnosť Duteko, a.s.  
a spoločnosť OZÓN Hanušovce, a.s. zaslali zúčto-
vanie úrokov z omeškania v rokoch ktoré vznikli  
v rokoch 2013 až 2016. Tie boli vyčíslené na sumu  
48 009,35 € v prospech spoločnosti OZÓN Hanušov-
ce, a.s. a v sume 16 997,13 € v prospech spoločnosti 
Duteko, a.s.

   

25 477,65 € 
Font rozvoja

3 592,24 € 
Zákonný rezervný fond

6 852,53 € 
Straty minulých rokov

VÝZNAMNÉ RIZIKÁ A NEISTOTY 
SPOLOČNOSTI

5.0

Spoločnosť v rámci svojej činnosti musí plniť 
limity triedeného zberu stanovené EÚ. Do roku 2018 
je spoločnosť schopná dané limity napĺňať, no  
k ich naplneniu v ďalších rokoch bude musieť spo-
ločnosť vynaložiť veľké úsilie, pričom nevyhnutná je 
disciplína občanov mesta v triedení odpadu.

Významné riziká a s nimi zvýšené náklady 
vznikajú na prevádzke mestských lesov v súvislosti  
s voľným pohybom občanov. Spoločnosť vynakla-

dá prostriedky na usmernenie pohybu návštevníkov  
v prostredí lesov, aby zabránila ničeniu mladých 
porastov, sadeníc a pod.

Pri PaCS veľké problémy spoločnosť preko-
náva kvôli nedostatku hrobových miest. Ťažkosti 
spoločnosti spôsobuje zložitá evidencia predpisov 
nájmu za hrobové miesta a následné sledovanie 
úhrad. Citlivo musí pristupovať k rušeniu hrobových 
miest.

Ing. Milan Toth
predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ
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Výročnú správu 2016 vypracoval:

Ing. Peter Makara

vedúci ekonomického oddelenia

PhDr. Mikuláš Komanický

člen predstavenstva spoločnosti

Ing. Milan Toth

predseda predstavenstva a výkonný 
riaditeľ spoločnosti
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A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 

 
Založenie spoločnosti 

 Obchodné meno a sídlo spoločnosti: Technické služby mesta Prešov a.s. 
  Bajkalská 33, 080 01 Prešov 
 Dátum založenia: 30.11.1995 
 Dátum vzniku: 01.01.1996 
 IČO: 31718914 
 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sa, vl.č. 252/P. 
 

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú: 
 -nakladanie s odpadmi, 
 -pohrebné služby, predaj smútočných potrieb, prevádzkovanie cintorínov 
 -služby pre osobnú hygienu, 
 -správa trhovísk, 
 -služby v rámci lesníctva a ťažby dreva, 
 -reklamná a propagačná činnosť, 
 -ostatné remeselné činnosti k správe mestského majetku. 
 -prevádzkovanie športových zariadení, 
 -prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, 
 -prenájom hnuteľných vecí, 
 -prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom. 
 

 
Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené 
v nasledujúcom prehľade: 
 
1.A písm.c) 

2015 2016

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 110 112
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z 
toho:

114 114

počet vedúcich zamestnancov 7 7

 
 

Údaje o neobmedzenom ručení 
Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách. 

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
 Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona 

NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016. 
Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 

 Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená rozhodnutím 
jediného akcionára spoločnosti, vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa  27.7.2016. 

  
Informácia o akcionároch spoločnosti: 
 

Spoločník, akcionár
Podiel na 

hlasovacích 
právach

Iný podiel na 
ostatných 

položkách VI         
ako na ZI

absolútne v % v % v %
a b c d e

Mesto Prešov 397 385 100 100 -
Spolu 397 385 100 100 -

Výška podielu na základnom imaní
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Počet a druh akcií:  20 915 akcií kmeňových, na meno, zaknihovaných, verejne neobchodovateľných, menovitá hodnota 
jednej akcie 19,00 EUR  

 

C INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU 

 
Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku verenej správy. 
 
Bezprostredne konsolidujúcou  jednotkou, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku je mesto Prešov. Účtovná 
závierka bude uložená na Mestskom úrade v Prešove, Hlavná 33. 
 
Materská účtovná jednotka nie je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú 
výročnú správu podľa §22 ods. 8 a 12 zákona 431/2002 o účtovníctve v zmysle zmien a dodatkov. 
 
 

E INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH   
 

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 
 
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti (going concern).  
 
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. 
. 
Účtovné metódy a zásady boli aplikované v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. a opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich 
v sústave podvojného účtovníctva a ich noviel. Účtovná závierka bola zostavená v zmysle Opatrenia MF SR č. 
MF/4455/2003-92 z 31.3.2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení 
položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre 
podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, a opatrenia z 11.12.2003  č. 25 167/2003-92, a opatrenia 
z 24.11.2004 č. MF/10069/2004-74, opatrenia zo 14.12.2005 č. MF/26670/2005-74, opatrenia z 12.12.2006 č. 
MF/25812/2006-74, opatrenia z 13.12.2007 č. MF/26120/2007-74, opatrenia z 27.11.2008 č. MF/24219/2008-
74, opatrenia z 13.12.2010 č.MF/25947/2010-74 , opatrenia z 25.10.2011 č.MF/24013/2011-74 , opatrenia z 20.11.2013 
č.MF/17920/2013-74, opatrenia z 24.09.2014 č.MF/18009/2014–74 a opatrenia z 2.12.2014 č. MF/23378/2014-74. 

 
(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace 
s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).  
Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného a nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované 
kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania. 
Medzi odpisovaný majetok je zaradený aj drobný dlhodobý majetok s nadobúdacou cenou nižšou ako 1 700,-EUR, ktorý 
spĺňa podmienku doby používania viac ako 1 rok. 
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený s ohľadom na odhad reálnej 
ekonomickej životnosti majetku. 
 Účtovné odpisy sú rovnomerné u majetku obstaraného pred rokom 2010, u majetku obstaraného od roku 2010 časové, 
resp. rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania. 
 Daňové odpisy spoločnosti sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o daniach z príjmov platných pre 
rovnomerné odpisovanie majetku. 
 
V 1. odpisovej skupine sú zaradené predovšetkým osobné a dodávkové automobily, výpočtová technika a softvér. 
V 2. odpisovej skupine sú zaradené predovšetkým špeciálne vozidlá, stroje a zariadenia, montované stavby z dreva 
a plastov, prívesy. 
V 3. odpisovej skupine sú zaradené nádrže, cisterny, plechové stánky. 
V 4. odpisovej skupine sú zaradené drobné stavby, kovové veľkokapacitné kontajnery. 
V 5. odpisovej skupine sú zaradené inžinierske stavby a budovy 
V 6. odpisovej skupine sú zaradené administratívne budovy 

 
(c) Informácie o spôsobe oceňovania zložiek majetku a záväzkov 

 
1) Zásoby  
Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou 
činnosťou). 
    Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). 
Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.  
    Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych 
nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Správna réžia a odbytové 
náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov. 
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    Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky. 
 
2) Pohľadávky 
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné 
pohľadávky tvorbou opravnej položky. 
 

3) Peňažné prostriedky a ceniny 
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 
 

4) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej  
a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
 

5) Rezervy 
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát 
z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. 

 
6) Záväzky 
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.  Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich 
výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.  

 
7) Odložené dane 
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:  

a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich 
daňovou základňou, 

b) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou pohľadávok vykázaných v súvahe a ich daňovou základňou, 
c) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou rezerv a ich daňovou základňou. 

 
8) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej 
a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
 

9) Dotácie  
O nároku na dotácie sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa 
spoločnosti daná dotácia poskytne. Dotácie spoločnosť využíva výhradne na obstaranie investícií a drobného majetku. 
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy 
budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto 
dlhodobého majetku.  
 

10) Všetok prenajatý majetok na základe zmlúv vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.  
Technické zhodnotenie prenajatého majetku  uvádza ako svoj majetok nájomca a odpisuje ho v súlade so zákonom o dani 
z príjmov po predchádzajúcom súhlase vlastníka. 

 
11) Cudzia mena 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro 
referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou 
Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.  
 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným 
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 
a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.  
 
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na 
menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou 
bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.  
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na 
menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.  
 
Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.  
 

12) Výnosy 
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. 
 

13) Spoločnosť nevlastní majetok nadobudnutý v privatizácii. 
14) Spoločnosť neúčtuje o goodwile, výskumnej a vývojovej činnosti, dlhodobých pohľadávkach, zákazkovej výrobe.  
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F INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 
 

(a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok - prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného 
a dlhodobého hmotného majetku od 1.januára 2016 do 31.decembra 2016 a za porovnateľné obdobie od 1.januára 
2015 do 31.decembra 2015. 

2.F. písm.a) 
Tabuľka č. 1 
 

Dlhodobý 
nehmotný majetok

Aktivova-né 
náklady na 

vývoj
Softvér

Ocenite-
ľné práva

Goodwill
Ostatný 

DNM
Obstaráva-

ný DNM

Poskytnu-
té 

preddavky 
na DNM

Spolu

a b c d e f g h i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku 
účtovného obdobia

25 473 25 473

Prírastky 0

Úbytky 0

Presuny 0

Stav na konci 
účtovného obdobia

25 473 25 473

Oprávky

Stav na začiatku 
účtovného obdobia

25 473 25 473

Prírastky 0

Úbytky 0

Stav na konci 
účtovného obdobia

25 473 25 473

Opravné položky

Stav na začiatku 
účtovného obdobia

0

Prírastky 0

Úbytky 0

Stav na konci 
účtovného obdobia

0 0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku 
účtovného obdobia

0 0

Stav na konci 
účtovného obdobia

0 0

Bežné účtovné obdobie (rok 2016)
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Tabuľka č.2 
 

Dlhodobý 
nehmotný majetok

Aktivova-né 
náklady na 

vývoj
Softvér

Ocenite-
ľné práva

Goodwill
Ostatný 
DNM

Obstaráva-
ný DNM

Poskytnu-
té 

preddavky 
na DNM

Spolu

a b c d e f g h i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku 
účtovného obdobia

25 473 25 473

Prírastky 0

Úbytky 0

Presuny 0

Stav na konci 
účtovného obdobia

25 473 25 473

Oprávky

Stav na začiatku 
účtovného obdobia

25 473 25 473

Prírastky 0

Úbytky 0

Stav na konci 
účtovného obdobia

25 473 25 473

Opravné položky

Stav na začiatku 
účtovného obdobia

0

Prírastky 0

Úbytky 0

Stav na konci 
účtovného obdobia

0 0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku 
účtovného obdobia

0 0

Stav na konci 
účtovného obdobia

0 0

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie  (rok 2015)
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4.F. písm.a) 
Tabuľka č1 
 

Dlhodobý hmotný 
majetok

Pozemky Stavby

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných 

vecí

Umelecké 
diela

Zákl. 
stádo 
a ťaž. 
zviera

tá

Ost. 
DHM

Obstará-
vaný DHM

Poskytnut
é pred-

davky na 
DHM

Spolu

a b c d e f g h i j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku 
účtovného obdobia

304 772 1 390 184 1 540 636 7 230 0 7 017 25 562 3 275 401

Prírastky 207 815 0 207 815

Úbytky 71 724 19 783 91 507

Presuny 0 195 187 0 -195 187 0

Stav na konci 
účtovného obdobia

304 772 1 318 460 1 716 040 7 230 19 645 25 562 3 391 709

Oprávky

Stav na začiatku 
účtovného obdobia

521 289 1 070 589 1 591 877

Prírastky 131 508 102 412 233 920

Úbytky 71 724 19 784 91 508

Stav na konci 
účtovného obdobia

581 072 1 153 217 0 1 734 289

Opravné položky

Stav na začiatku 
účtovného obdobia

0 0 0

Prírastky 54 0 54

Úbytky 0 0

Stav na konci 
účtovného obdobia

54 0 0 54

Zostatková hodnota

Stav na začiatku 
účtovného obdobia

304 772 868 895 470 047 7 230 7 017 25 562 1 683 524

Stav na konci 
účtovného obdobia

304 772 737 334 562 823 7 230 19 645 25 562 1 657 366

Bežné účtovné obdobie (rok 2016)

 
 
 



Poznámky Úč POD 3 - 01 IČ0   3 1 7 1 8 9 1 4 
 DIČ 2 0 2 0 5 2 0 6 5 6 
 

str. 7 

 
 

 
Tabuľka č2 
 

Dlhodobý hmotný 
majetok

Pozemky Stavby

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných 

vecí

Umeleck
é diela

Zákl. 
stádo a 
ťaž. 

zvierat
á

Ost. 
DHM

Obstará-
vaný DHM

Poskytnut
é pred-

davky na 
DHM

Spolu

a b c d e f g h i j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku 
účtovného obdobia

304 772 1 361 251 1 539 512 7 230 26 614 0 3 239 379

Prírastky 10 460 25 562 36 022

Úbytky 0

Presuny 28 933 1 124 0 -30 057 0

Stav na konci 
účtovného obdobia

304 772 1 390 184 1 540 636 7 230 7 017 25 562 3 275 401

Oprávky

Stav na začiatku 
účtovného obdobia

453 448 976 562 1 430 010

Prírastky 67 841 94 027 161 868

Úbytky 0

Stav na konci 
účtovného obdobia

521 289 1 070 589 0 1 591 878

Opravné položky

Stav na začiatku 
účtovného obdobia

0 0

Prírastky 0 0

Úbytky 0 0

Stav na konci 
účtovného obdobia

0 0 0 0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku 
účtovného obdobia

304 772 907 803 562 950 7 230 26 614 0 1 809 369

Stav na konci 
účtovného obdobia

304 772 868 895 470 047 7 230 7 017 25 562 1 683 523

Bezprostredne predchádzajúce obdobie (rok 2015)
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Spoločnosť v roku 2016 obstarala majetok: 
 
 -Triediaci pásový dopravník TP6/1 za vstupnú cenu 13.400,- €, 
- MV MAN TGS PO 813 FT za cenu 167.200,- +výbava 387,46 , spolu 167 587,49 €, 
- VZV Gekkon GX 35 za 14 200,-€ 
Tento majetok účtovná jednotka  k 31. decembru 2016 vykazuje ako svoj majetok. 
 

 
 

(b) Poistenie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 
 
Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou  na novú cenu, na 
agregovanú poistnú sumu  : 
 - nehnuteľný majetok  4 331 091,69 €, 
 - hnuteľný majetok      1 111 913,04 €. 

Havarijné 
poistenie 

MV 
 

Porad. č. Inv. č. EVČ Nadob. cena Zost. cena Poist. suma Výsledné poistné 

1 A1215 PO197DT 150900,00 0 179571,00 1607,25 

2 A1222 PO893DV 150900,00 0 179571,00 1607,25 

3 A1221 PO895DV 150900,00 0 179571,00 1607,25 

4 A1225 PO937EA 76980,00 0 92376,00 826,81 

5 A1230 PO719EE 9930,00 0 17364,00 209,21 

6 A1202 PO630BG 21028,90 0 29856,00 359,73 

7 A1209 PO406CV 12150,17 0 14459,00 174,21 

8 A1190 PO692CI 67383,66 0 80860,00 723,74 

9 A1203 PO965CP 10256,92 0 19600,00 236,16 

10 A1196 PO837BE 152800,14 0 187944,00 1682,19 

11 A1197 PO648CL 142700,66 0 169813,00 1519,91 

12 A1240 PO835EK 9990,00 0 13990,00 168,56 

13 A1241 PO799EK 9995,99 0 13330,00 160,61 

14 A1249 PO162EN 9991,67 207,67 13170,00 158,68 

15 A1247 PO436EN 103500,00 34500,00 124200,00 1111,65 

16 A1255 PO881ER 8663,33 1082,33 10680,00 128,68 

17 A1267 PO813FT 167587,49 158276,49 200640,00 1795,83 

 
1255658,93 194066,49 1526995,00 14077,72 

(c) Záložné právo na majetok a obmedzenie majetkom nakladať 
Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:  
 
5.F. písm.c) 
 
Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 234 977
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo     s 
ním nakladať

0

 
Záložné právo je zriadené: 
1. k nehnuteľnostiam vo vlastníctve TSMP a.s. v katastrálnom území Prešov:  
 - pozemky parcelné číslo 9310/617, 9310/618, 9310/837, 9310/838, 9310/839, 9310/840, 9310/841 o celkovej výmere 
11 671 m2, 
 -  stavba so súpisným číslom   6456 o výmere 776m2,  
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vo výške 250 000 EUR,  v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., IČO 31320155, Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava 
v podiele 1/1 zmluvou č. 1725/2010/ZZ. 
 

 
(d) Dlhodobý finančný majetok 

 
Zmena hodnoty podielových cenných papierov  v spoločnosti Duteko, a.s. je vykázaná podľa prepočtu vlastného imania. 
 

6. F. písm.j) 
 

Tabuľka č1 
 

Dlhodobý 
finančný majetok

Podielové 
CP a 

podiely v 
DÚJ

Podielové CP 
a podiely v 

spoločnosti s 
podstat-ným 

vplyvom

Ostatné 
dlhodobé 

CP a 
podiely

Pôžičky 
ÚJ v 

kons.celku

Ostat-ný 
DFM

Pôžič-
ky s 

dobou 
splatnos

ti 
najviac 
1 rok

Obsta-
rávaný 
DFM

Posky-
tnuté 
pred-

davky na 
DFM

Spolu

a b c d e f g h i j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia

20 493 20 493

Prírastky 2 382 2 382

Úbytky 0 0

Presuny 0 0

Stav na konci 
účtovného 
obdobia

22 875 0 22 875

Opravné položky

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia

0 0

Prírastky 0

Úbytky 0

Stav na konci 
účtovného 
obdobia

0 0 0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia

0 0 0

Stav na konci 
účtovného 
obdobia

22 875 0 22 875

Bežné účtovné obdobie (rok 2016)
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Tabuľka č.2 
 

Dlhodobý 
finančný majetok

Podielové 
CP a 

podiely v 
DÚJ

Podielové CP 
a podiely v 

spoločnosti s 
podstat-ným 

vplyvom

Ostatné 
dlhodobé 

CP a 
podiely

Pôžičky 
ÚJ v 

kons.celku

Ostat-ný 
DFM

Pôžič-
ky s 

dobou 
splatnos

ti 
najviac 
1 rok

Obsta-
rávaný 
DFM

Posky-
tnuté 
pred-

davky na 
DFM

Spolu

a b c d e f g h i j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia

11 001 11 001

Prírastky 9 492 9 492

Úbytky 0 0

Presuny 0 0

Stav na konci 
účtovného 
obdobia

20 493 0 20 493

Opravné položky

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia

0 0

Prírastky 0

Úbytky 0

Stav na konci 
účtovného 
obdobia

0 0 0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia

0 0 0

Stav na konci 
účtovného 
obdobia

20 493 0 20 493

Bezprostredne predchádzajúce obdobie (rok 2015)
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8.F. písm.i) 
 
Výška vlastného imania k 31. decembru 2016 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2016 podnikov a rovnaké 
údaje pre porovnateľné obdobie 2015 je uvedená v nasledujúcom prehľade: 

Tabuľka č.1 

Obchodné meno a sídlo 
spoločnosti, v ktorej má 
účtovná jednotka umiestnený 
dlhodobý finančný majetok

Podiel 
účtovnej 
jednotky 

na ZI v %

Podiel 
účtovnej 
jednotky 
na hlas. 

právach v 
%

Hodnota  vlastného 
imania účtovnej 

jednotky, v ktorej má 
účtovná jednotka 

umiestnený dlhodobý 
finančný majetok

Výsledok 
hospodárenia účtovnej 
jednotky, v ktorej má 

účtovná jednotka 
umiestnený dlhodobý 

finančný majetok 

Účtovná hodnota 
dlhodobého finančného 

majetku

a b c d e f

Duteko,a.s., Haniska pri Prešove

10 10 229 753 24 821 22 975

Dlhodobý finančný majetok spolu 22 975

Bežné účtovné obdobie (rok 2016)

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom

Dcérske účtovné jednotky

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke

 
 
 
Tabuľka č.2 

Obchodné meno a sídlo 
spoločnosti, v ktorej má 
účtovná jednotka umiestnený 
dlhodobý finančný majetok

Podiel 
účtovnej 
jednotky 

na ZI v %

Podiel 
účtovnej 
jednotky 
na hlas. 

právach v 
%

Hodnota  vlastného 
imania účtovnej 

jednotky, v ktorej má 
účtovná jednotka 

umiestnený dlhodobý 
finančný majetok

Výsledok hospodárenia 
účtovnej jednotky, v 
ktorej má účtovná 

jednotka umiestnený 
dlhodobý finančný 

majetok 

Účtovná hodnota 
dlhodobého finančného 

majetku

a b c d e f

Duteko,a.s. Haniska pri 
Prešove

10 10 204 931 94 924 20 493

Dlhodobý finančný majetok spolu 20 493

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2015)

Dcérske účtovné jednotky

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely

Bežné účtovné obdobie vykazuje Spoločnosť podľa údajov spoločnosti Duteko a.s. za rok 2015. 
 



Poznámky Úč POD 3 - 01 IČ0   3 1 7 1 8 9 1 4 
 DIČ 2 0 2 0 5 2 0 6 5 6 

 
 

  Str.26 
 
  

(e) Zásoby 
 

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade: 
  

Zásoby
Stav opravnej 

položky k 
1.1.2016

Tvorba 
opravnej 
položky

Zúčtovanie 
opravnej položky               
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti

Zúčtovanie 
opravnej položky            

z dôvodu 
vyradenia 

majetku               z 
účtovníctva

Stav opravnej 
položky k 
31.12.2016

a b c d e f
Materiál na sklade MTZ 5 442 50 5 392

0
0
0

0 0 0 0
 spolu 5 442 0 50 0 5 392

Bežné účtovné obdobie (rok 2016)

 
 
 
11.F. písm.o) – účtovná jednotka nemá obsahovú náplň. 
 
 

(f) Pohľadávky 
 
14.F. písm.r) 

Pohľadávky
Stav opravnej 

položky k 
1.1.2016

Tvorba 
opravnej 
položky

Zúčtovanie 
opravnej položky               
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti

Zúčtovanie 
opravnej položky            

z dôvodu 
vyradenia 

majetku               z 
účtovníctva

Stav opravnej 
položky k 
31.12.2016

a b c d e f
Pohľadávky z obchodného 
styku

27 936 11 468 2 234 11 094 26 076

Pohľadávky voči dcérskej 
účtovnej jednotke a 
materskej účtovnej 
jednotke

2

2

Ostatné pohľadávky v 
rámci konsolidovaného 
celku

0

Pohľadávky voči 
spoločníkom, členom a 
združeniu

0

Iné pohľadávky 0 0 0 0
Pohľadávky spolu 27 938 11 468 2 234 11 094 26 078

Bežné účtovné obdobie (rok 2016)
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Veková štruktúra  pohľadávok za bežné účtovné obdobie: 

15.F. písm.s) 

Tabuľka č.1 
 

Pohľadávky k 31.12.2016 V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu

a b c d
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku 0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a 
materskej účtovnej jednotke

0

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného 
celku

0

Pohľadávky voči spoločníkom, členom         a 
združeniu

0

Iné pohľadávky 0
Dlhodobé pohľadávky spolu 0 0 0

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku 119 375 97 232 216 607
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a 
materskej účtovnej jednotke*

64 375 64 375

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného 
celku 

364 133 498

Pohľadávky voči spoločníkom, členom        a 
združeniu

0

Sociálne poistenie 0
Daňové pohľadávky a dotácie 7 780 0 7 780
Iné pohľadávky 37 183 0 37 183
Krátkodobé pohľadávky spolu 229 077 97 366 326 443

*Uvedená je tu aj pohľadávka z vyčíslených úrokov z omeškania voči mestu, vo výške 30 890,42 EUR,  zaúčtovaná na 
účte 315 50 ostatné pohľadávky 
 
 

(g) Finančné účty 
 
Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže 
spoločnosť voľne disponovať. 
 
17.F. písm.w) 
 
Tabuľka č.1 
 
Názov položky k 31.12.2016 k 31.12.2015

Pokladnica, ceniny 2 251 1 771
Bežné bankové účty 469 232 447 573
Bankové účty termínované 0
Peniaze na ceste
Spolu 471 483 449 344
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(h) Informácie o časovom rozlíšení na strane aktív 
 

F.písm.zb) 
 

Názov položky k 31.12.2016 k 31.12.2015

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: 202 0
ESET licencia 202

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 7 515 6 202
Bežné náklady na hospodársku činnosť 7 515 6 202

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 1 003 4 559
Refundácia opráv na DS Solivar - požiadavka na Mesto Prešov 1 003 4 559

Spolu 8 720 10 761
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G INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY 
 

(a) Vlastné imanie 
 

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti B a P. 
 
Účtovný zisk za rok 2015 bol rozdelený takto: 
22.G.písm.a) 
Tabuľka č.1 

2015

Účtovný zisk 16 668

 
 
Rozdelenie účtovného zisku 2016
Prídel do zákonného rezervného fondu 1 667
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov 15 001
Prídel do sociálneho fondu
Prídel na zvýšenie základného imania
Úhrada straty minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu 16 668

 
 
 
O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2016 vo výške  35 922,42 EUR rozhodne valné zhromaždenie.  
Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto: 
 
– prídel do zákonného rezervného fondu vo výške 10% 3 592,24  EUR, 
– neuhradená strata minulých období 6 852,53  EUR, 
– zúčtovať na Fond rozvoja                                                            25 477,65  EUR. 
 
 
 

(b) Rezervy 
 
Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade: 
23.G. písm.b) 
 
 
Rezerva na odchodné do dôchodku bola vypočítaná matematicko-poistnou metódou. 
Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia je vypočítaná na základe inventarizácie v SW PAM, 
ocenená priemernou mzdou za posledný kvartál účtovného obdobia. 
Rezerva na nevyfakturované dodávky bola stanovená podľa prepočtov predpokladanej spotreby. 
Rezerva na súdne spory je stanovená na základe súdneho výroku  so zohľadnením vzniknutých nákladov spoločnosti. 
Rezerva na pestovnú činnosť je uvedená po diskontovaní ; diskont je evidovaný na účte 648 30. 
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Tabuľka č.1 

Stav Stav
k 1.1.2016 Tvorba Použitie Zrušenie k 31. 12. 2016

a b c d e f
Dlhodobé rezervy, z toho: 50 074 30 406 0 7 617 72 863

Zákonná: na pestovnú činnosť 16 906 27 725 7 617 37 014
Ostatné: odchodné do dôchodku 33 168 2 681 35 849
              na súdne spory

Krátkodobé rezervy, z toho: 73 789 0 0 -7 033 60 564

Zákonné rezervy, z toho: 50 389 -7 033 53 791
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho 
zabezpečenia

37 543 29 901 37 543 29 901

Na pestovnú činnosť 12 846 16 857 12 846 -7 033 23 890

Na nevyfakturované dodávky

Ostatné, z toho: 23 400 0 6 773

Na nevyfakturované dodávky 274 3 970 274 3 970
Odchodné do dôchodku 5 449 193 3 588 2 054
Rezerva na pokuty a penále 12 388 150 12 388 150
Rezerva na súdne spory 5 289 539 5 229 599
Rezerva na overenie účtovnej závierky a 
zostavenie    DP *                                  

0 0

Bežné účtovné obdobie (rok 2016)

*Spoločnosť pozná presnú čiastku úhrady za audit-zmluva o audite s audítorskou spoločnosťou  – účtuje na 
383  
Tabuľka č.2 
 

Stav Stav
k 1.1.2015 Tvorba Použitie Zrušenie k 31. 12. 2015

a b c d e f
Dlhodobé rezervy, z toho: 62 459 8 429 0 20 813 50 075

Zákonná: na pestovnú činnosť 19 216 3 474 5 784 16 906
Ostatné: odchodné do dôchodku 28 214 4 955 33 169
              na súdne spory 15 029 15 029

Krátkodobé rezervy, z toho: 76 395 75 869 62 415 16 060 73 789

Zákonné rezervy, z toho: 59 248 50 389 43 188 16 060 50 389
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho 
zabezpečenia

37 989 37 543 37 989 37 543

Na pestovnú činnosť 20 607 12 846 4 559 16 048 12 846

Na nevyfakturované dodávky 652 640 12

Ostatné, z toho: 17 147 25 480 19 227 0 23 400

Na nevyfakturované dodávky 274 274
Odchodné do dôchodku 8 525 5 155 8 231 5 449
Rezerva na pokuty a penále 8 622 3 766 12 388
Rezerva na súdne spory 16 285 10 996 5 289
Rezerva na overenie účtovnej závierky a 
zostavenie    DP *                                  

0 0

Bezprostredne predchádzajúce  účtovné obdobie (rok 2015)
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(c) Záväzky 
 
Štruktúra záväzkov ( okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom 
prehľade: 
 

24.G.písm.c) 
 

Názov položky k 31.12.2016 k 31.12.2015
a b c

Dlhodobé záväzky spolu 36 050 54 010

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti  jeden rok až päť rokov 5 227 4 442
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 30 823 49 568

Krátkodobé záväzky spolu 438 381 641 445

Záväzky po lehote splatnosti 7 006 1 632
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 431 375 639 813

 

 

(d) Odložený daňový záväzok  
 
Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom  prehľade: 

 
25.F. písm.v) a G. písm.f) 

 

Názov položky k 31.12.2016 k 31.12.2015
a b c

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, 
z toho
Odpočítateľné -16 338 -9 796
Zdaniteľné 195 620 287 360

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou 
základňou, z toho
Odpočítateľné -41 960 -61 710
Zdaniteľné 9 456 9 456

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti 0 0
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty 0 0

Sadzba dane z príjmov (v %) 21 22

Odložená daňová pohľadávka 0 0
Uplatnená  daňová pohľadávka 0 0
Zúčtovaná ako zníženie nákladov
Zúčtovaná do vlastného imania

Odložený daňový záväzok 30 823 49 568

Zmena odloženého daňového záväzku -18 745 7 977

Zúčtovaná ako  náklad -18 745 7 977
Zúčtovaná do vlastného imania
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(e) Sociálny fond 

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade: 
 
26.G. písm.g) 

 

Názov položky k 31.12.2016 k 31.12.2015
a b c

Začiatočný stav sociálneho fondu 4 442 4 399

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 15 585 14 276
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu 20 027 18 675

Čerpanie sociálneho fondu 14 800 14 233
Konečný zostatok sociálneho fondu 5 227 4 442

Sociálny fond Spoločnosť tvorí vo výške 1% z hrubých miezd + 0,5% z hrubých miezd  v zmysle zákona 152/1994 Z.z. 
o sociálnom fonde ako príspevok na dopravu do zamestnania.  

 
(f) Bankové úvery 

 
Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade: 
 

28.G. písm.i) 
 
Tabuľka č.1 

Názov položky Mena Úrok p.a. v % Dátum splatnosti

Suma istiny v 
príslušnej mene za 

bežné účtovné 
obdobie

Suma istiny v 
príslušnej mene 
za bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

a b c d e f
Dlhodobé bankové úvery

Investičný úver € EURIBOR+1,8% 12 / 2016 0 46 620

 
Úvery spoločnosti poskytla VÚB banka. Úverová pohľadávka banky na 250 000,- EUR je zabezpečená záložným právom 
na majetok spoločnosti, ako je popísané v časti  F (a) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok.  Úverom 
bola prefinancovaná časť nadobúdacej hodnoty dvoch vozidiel na zber komunálneho odpadu MAN TGM. 
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(g) Časové rozlíšenie 

 
Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade: 
 

G. písm.j) 
 
Názov položky k 31.12.2016 k 31.12.2015

Výdavky budúcich období dlhodobé 0 0

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 2 720 2 720
Za audit účtovnej závierky 2 720 2 720

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: 1 136 254 1 064 847
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku 418 325 364 504
Výnosy z nájmu pohrebných miest 717 928 700 343

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 216 962 177 424
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku 56 702 35 520
Výnosy z nájmu pohrebných miest 150 120 141 904
z recyklač.fondu na prevádzku 7 140
na Ekopark VUC nedok.inv. 3 000

Spolu 1 355 936 1 244 991
  
 
Rozpustenie dotácií zo štátneho rozpočtu na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a na hospodársku činnosť je 
vykázané v rámci ostatných výnosov z hospodárskej činnosti. 
 
Čiastka 295,17 vo VBO dlhodobých je zostatok dotácie z Recyklačného fondu , poskytnutého účtovnej jednotke v roku 
2006. 
Čiastka 21 762,67 vo VBO dlhodobých je zostatok dotácie z Recyklačného fondu , poskytnutého účtovnej jednotke 
v roku 2010. 
Čiastka 67 900,04 vo VBO dlhodobých je zostatok kapitálových transferov z roku 2011 až roku 2014. 
Čiastka 43 090,07 je krátkodobá časť pre rozpustenie v roku 2017 týchto dotácií a transferov. 
Čiastka 229 360,86  je dlhodobý zostatok dotácie z rozpočtu mesta Prešov na ihriská. 
Čiastka 13 611,65  je krátkodobá časť pre rozpustenie v roku 2017 z dotácie z rozpočtu mesta Prešov na ihriská. 
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H INFORMÁCIE O VÝNOSOCH 
 

(a) Tržby za vlastné výkony a tovar 
 
Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných 
teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade: 
 
H. písm.a) 
 

Oblasť

odbytu 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
a b c d e f g

Mesto 
Prešov

2 858 788 3 462 116 3 605 2 625 35 793 31 396 2 898 186 3 496 137

ostatní 
Slovensko

722 917 434 018 434 286 453 261 383 506 352 683 1 540 709 1 239 962

zahraničie 0 0 7 550 5 766 7 550 5 766

Spolu 3 581 705 3 896 134 437 891 455 886 426 849 389 845 4 446 445 4 741 865

Lesnícke služby a 
drevo

Služby NSO, dopravy a 
údržby

Cintorínske a pohrebné 
služby a tovar

Spolu

Okrem uvedených tržieb Spoločnosť uvádza na účtoch tržieb za služby fakturáciu nájmov a pod. prevádzky Správa, 
nezaradenú v tabuľke za rok 2016, v hodnote  18 651,70 EUR a za rok 2015 v hodnote  22 132,76 EUR. 
 
Okrem Mesta Prešov sú podstatné tržby od odberateľov  Obec Ľubotice v hodnote 98 453,72 EUR, , DUTEKO a.s. 
v hodnote 56 663,86 EUR, Slovwood Ružomberok, a.s. v hodnote 68 015,66 EUR, Ing.Pavol Krajňák –KRAJ v hodnote  
54 658,39 EUR a Belholz, s.r.o. v hodnote 26 782,16 EUR. 
 
 

(b) Zmena stavu zásob vlastnej výroby 
 
32.H. písm.b) 
 

Názov položky 2016

Konečný 
zostatok

Konečný 
zostatok

Začiatočný 
stav

2016 2015

a b c d e f
Nedokončená výroba a 
polotovary vlastnej výroby

0 0

Výrobky 17 198 5 298 15 846 11 900 -10 548
Zvieratá 0 0 0 0 0
Spolu 17 198 5 298 15 846 11 900 -10 548

Manká a škody
Reprezentačné
Dary
Iné 0 0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát 11 900 -10 548

Zmena stavu 
vnútroorganizačných zásob2015

 
Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná vo výkaze ziskov a strát je zvýšenie o 11 900 EUR (v roku 2015 zníženie  
o 10 548 EUR), čo zodpovedá stavu v súvahe.  
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(c) Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti 

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosov z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je 
uvedený v nasledujúcom prehľade:  
 
H. písm.c) až f) 
 

Názov položky 2016 2015

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: 23 925 -7 797
Výrobky - pohrebníctvo, MsL 11 900 -10 548
Vnútropodnikové práce na obstaraní DHM 12 025 2 751

198 441 111 140
Predaj materiálu a majetku 76 898 14 565
Zúčtovanie dotácie na obstaranie dlhodobého majetku 42 593 37 320
Výnosy zo súdnych sporov 6 286 199
Zmluvné pokuty a penále 731
Výnosy z náhrad z poisťovní 4 849 3 434
Diskont rezervy na pestovnú činnosť 583 210
Zúčtovanie dotácie na prevádzku 65 150

Iné 1 351 55 413

Finančné výnosy, z toho: 683 340
Kurzové zisky, z toho:

Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: 683 340

Podiely DUTEKO

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:

 
 

(d) Čistý obrat  

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 
písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade: 
 
33.H. písm.g) 
 

Názov položky 2016 2015

Tržby za vlastné výrobky 408 546 386 590
Tržby z predaja služieb 3 999 433 4 315 807
Tržby za tovar 81 516 61 221
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 68 217
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou 683 371
Čistý obrat spolu 4 558 394 4 763 989
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I INFORMÁCIE O NÁKLADOCH 

 
 
Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych 
nákladoch: 
 
34.I.  
 
 

Názov položky 2016 2015

Náklady na poskytnuté služby, z toho: 1 881 978 2 301 604

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 2 720 2 720

Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky 2 720 2 720

Iné uisťovacie audítorské služby

Súvisiace audítorské služby

Daňové poradenstvo

Ostatné neaudítorské služby

Ost. významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: 1 879 258 2 298 884

Opravy a udržiavanie 52 636 38 749

Nájomné 124 168 132 343

Lesná a pestovná činnosť 141 680 80 712

Služby v oblasti odpadového hospodárstva 1 399 159 1 877 068

Ostatné 161 615 170 012

Ost. významné položky nákladov z hosp. činnosti, z toho: 313 324 374 476

Daň z motorových vozidiel a nehnuteľností 31 751 31 395

Poistenie majetku 24 690 31 267

Zákonný poplatok za tuhý komunálny odpad 86 497 125 241

Odpisy HIM 170 386 161 867

Ostatné 24 706

Finančné náklady, z toho: 3 334 4 211

Kurzové straty, z toho: 10 0

Kurové straty ku dňu zostavenia účt.závierky 10 0

Ostat. Významné položky finančných nákladov, z toho: 3 324 4 211

Nákladové úroky a bankové poplatky 3 324 4 147

Iné 64

Mimoriadne náklady, z toho: 0 0
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J Informácie o daniach z príjmov 
 (a) Ďalšie informácie k odloženým daniam: 
 
35.J. písm.a) až e) 
Názov položky 2015 2014

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo 
zmeny sadzby dane z príjmov

0 0

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci 
zo zmeny sadzby dane z príjmov

0 0

Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa  umorenia  daňovej straty, 
nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov 
predchádzajúcich  účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných 
obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala

0 0

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti 
odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej  sa účtovalo v 
predchádzajúcich účtovných obdobiach

0 0

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a 
iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým  nebola účtovaná 
odložená daňová pohľadávka

0 0

Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty 
vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

0 0

 
Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade: 
36.J. písm.f) a g) 
 

Základ 
dane

Daň Daň v %
Základ 
dane

Daň Daň v %

a b c d e f g
Výsledok hospodárenia pred 
zdanením, z toho:

38 000 100,00 % 27 589 100,00 %

teoretická daň                  8 360 22,00 % 6 070 22,00 %
Daňovo neuznané náklady 131 063 28 834 75,88 % 53 621 11 797 42,76 %
Výnosy nepodliehajúce dani -18 405 -4 049 -10,66 % -78 820 -17 340 -62,85 %
Vplyv nevykázanej odloženej 
daňovej pohľadávky
Umorenie daňovej straty -29 826 -6 562 -17,27 % 0 0,00 %
Zmena sadzby dane 0 0,00 % 0 0,00 %
započítaná daňová licencia -5 760
Iné 147
Spolu 120 832 20 970 69,96 % 2 390 527 1,91 %

Splatná daň z príjmov 20 970 69,96 % 527 1,91 %
Odložená daň z príjmov -18 745 -49,33 % 7 977 28,91 %
Celková daň z príjmov 2 225 20,63 % 8 504 30,82 %

2016 2015
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K INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH  ÚČTOCH 

 
(a) Najatý majetok 
Spoločnosť má v nájme: 
- budovy a stavby, stroje, prístroje a zariadenia, automobily a inventár od spriaznenej osoby Mesto Prešov v nadobúdacej 
hodnote 1 344 839,70 EUR, ktorý používa na podnikanie, pričom hodnota  510 348,-EUR predstavuje majetok 
nadobudnutý v rámci projektu „Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov“. Nájomná zmluva je uzatvorená na 
dobu neurčitú.  Spoločnosť uhrádza Mestu Prešov v zmysle zmluvy 17 960,- EUR.  
- lesné pozemky  o celkovej výmere 999,68ha v hodnote   36 675,96 EUR. Zmluva o nájme lesných pozemkov 
a hospodárení v lesoch je uzatvorená na dobu neurčitú.  Výška nájmu je 76 346,01 EUR.  
- nehnuteľnosti v lokalite Borkút ( chata Borkút, hájovňa Haniska Borkút, bývalá lesná škôlka s oplotením). Doba nájmu 
je podmienená dobou účinnosti zmluvy o nájme lesných pozemkov a hospodárení v lesoch. Výška nájmu je 165,96 EUR. 
 
Spoločnosť prebrala do starostlivosti v zmysle mandátnej zmluvy uzatvorenej so spriaznenou osobou Mesto Prešov  
majetok v nadobúdacej hodnote 3 879 178,87 EUR. 
 

(b) Prenajatý majetok 
Spoločnosť prenajíma  predajný stánok na trhovisku Centrum, časť pozemku v areáli na Bajkalskej 33 ako parkovacie 
plochy tretím osobám, kancelárske priestory na Bajkalskej 33, predajný stánok v areáli na Bajkalskej 33,  detské 
a hokejbalové ihriská v majetku spoločnosti -všetko za ročný nájom v úhrnnej čiastke 18 651,70 EUR. 
 

(c) Zapožičaný majetok: 
Spoločnosť eviduje E-domček na separovaný zber od ASEKOL SK s.r.o., Bratislava 
 
(d) Prehľad o podsúvahových položkách 

 
 
Názov položky 2016 2015

Prenajatý majetok
Majetok v nájme 834 398 1 033 575
Majetok v nájme -Ekopark 173 081 114 151
Odpísané pohľadávky 67 295 56 261
Odpísané záväzky 146 146
Majetok  - mandátna zmluva 2 127 866 2 391 356
Drobný hmotný majetok 746 765 696 485
Majetok poskytnutý na používanie 25 562 25 562
Zapožičaný majetok 2 730 2 730
Komisionársky sklad 475 469

 
 

L INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH 

 
(a) Podmienené záväzky 

 
Spoločnosť má nasledujúce podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe: 
 

- Súdne konanie, navrhovateľ Jarkovský Peter, Prešov o zaplatenie 369,38 EUR s príslušenstvom. Krajský súd v Prešove 
rozhodol 29.11.2016 a potvrdil rozsudok. Spoločnosť k 31.12.2016 ešte neuhradila dlh. Spoločnosť vytvorila rezervu vo 
výške 309 EUR do nákladov v roku 2012 a z dôvodu preťahovania sporu dotvorila v roku 2013 rezervu do plnej výšky 
predpokladaného záväzku, t.j. 60,38EUR, spolu rezerva 369,38 EUR. 
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(b) Podmienený majetok 

 
Spoločnosť v súvislosti s úhradami faktúr po splatnosti v položke „iné práva „ zahŕňa predpoklad úhrady úrokov 
z omeškania účtované Mestu Prešov v súvislosti s vykázanými úrokmi z omeškania  obchodnými partnermi Duteko,a.s.  
a Ozon, s.r.o.  
 

 
Prehľad podmieneného majetku: 
 
L.písm.c) 
 

Druh podmieneného majetku 31.12.2016 31.12.2015

Práva zo servisných zmlúv 0 0
Práva z poistných zmlúv 393
Práva z koncesionárskych zmlúv 0 0
Práva z licenčných zmlúv 0 0
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením                      od 
dane z príjmov

0 0

Práva z privatizácie 0 0
Práva zo súdnych sporov 2 620
Iné práva 30 890 8 622
 
 
 
 
 

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH 
ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 

 
Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov spoločnosti za ich činnosť pre spoločnosť v sledovanom účtovnom období 
boli vo výške 20 026,30   EUR (v roku 2015: 18 848,- EUR), hrubé príjmy dozorných orgánov spoločnosti vo výške  
12 514,02 EUR (v roku 2015: 10 554,- EUR). 
 
 
 
 

O INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE 
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

 
 
Nenastali žiadne udalosti. 
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P INFORMÁCIE O VLASTNOM  IMANÍ 

 
Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade: 
 
37.P. 
 
Tabuľka č.1 

 

Položka vlastného imania
Stav k 

1.1.2016
Prírastky Úbytky Presuny

Stav k 
31.12.2016

a b c d e f
Základné imanie 694 253 -296 868 397 385
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 0
Zmena základného imania 0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0
Emisné ážio 0
Ostatné kapitálové fondy 41 592 41 592
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)     z 
kapitálových vkladov

24 768 24 768

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku     a 
záväzkov

10 535 2 482 0 13 017

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 0 0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, 
splynutí a rozdelení

0 0

Zákonný rezervný fond 50 284 1 667 51 951
Nedeliteľný fond 0
Štatutárne fondy a ostatné fondy 75 878 15 001 -75 878 15 001
Nerozdelený zisk minulých rokov 0 0
Neuhradená strata minulých rokov -379 737 3 465 3 326 372 745 -6 853
Výsledok hospodárenia bežného účtovného 
obdobia

16 668 35 922 -16 668 35 922

Vyplatené dividendy 0 0
Ostatné položky vlastného imania 0 0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - 
podnikateľa

0 0

Spolu 534 241 58 537 3 326 -16 669 572 783

Bežné účtovné obdobie
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Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade: 

Tabuľka č.2 

Položka vlastného imania
Stav k 

01.01.2015
Prírastky Úbytky Presuny

Stav k 
31.12.2015

a b c d e f
Základné imanie 694 253 694 253
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 0 0
Zmena základného imania 0 0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 0
Emisné ážio 0 0
Ostatné kapitálové fondy 41 592 41 592
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z 
kapitálových vkladov

24 768 24 768

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a 
záväzkov

1 042 9 493 0 10 535

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, 
splynutí a rozdelení

0

Zákonný rezervný fond 50 051 233 50 284
Nedeliteľný fond 0
Štatutárne fondy a ostatné fondy 75 878 75 878
Nerozdelený zisk minulých rokov 0 0
Neuhradená strata minulých rokov -379 175 1 572 4 230 2 096 -379 737 
Výsledok hospodárenia bežného účtovného 
obdobia

2 329 16 668 -2 329 16 668

Vyplatené dividendy 0 0 0 0 0
Ostatné položky vlastného imania 0 0 0 0 0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - 
podnikateľa

0 0 0 0 0

Spolu 510 738 27 733 4 230 0 534 241

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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