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Správa bytov a nebytových priestorov 
 

Počet bytov a nebytových priestorov v správe 
 

Počet bytov a nebytových priestorov v správe spoločnosti k ultimu roka 2016 dosiahol úroveň 
1.619. Oproti roku 2015 sme zaznamenali nárast o 16 bytov. V roku 2016 sa spoločnosti 
podarilo získať do správy dva nové bytové domy. V sledovanom období neodišiel na základe 
rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov žiaden bytový dom zo správy 
spoločnosti.  

Štruktúra bytov a nebytových priestorov v správe:  

Byty:         1.602 

Nebytové priestory:            17 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Štruktúra podľa vlastníctva:  

Byty a NP vo vlastníctve fyzických (právnických osôb)  1.509 

Byty vo vlastníctve Mesta Sereď        110 

 

Schôdze vlastníkov 
 

V roku 2016 sme zorganizovali 54 schôdzi vlastníkov v zmysle Zákona 182/1993 Z.z. v znení 
neskorších predpisov, na ktorých sa spolu zúčastnilo 658 vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov, čo predstavuje takmer 41% účasť.  

Pre porovnanie uvádzame účasť vlastníkov v minulých rokoch:  

2014   711/1.570 45,3% 

2015   657/1.603 40,9% 

2016  658/1.619 40,6%  

Okrem vyššie uvedených schôdzí vlastníkov sme v roku 2016 zabezpečili osem písomných 
hlasovaní, na ktorých všetci vlastníci predmetných bytových domov rozhodovali v zmysle 
zákona o skutočnostiach, na ktorých je potrebné schvaľovanie nadpolovičnou resp. 
dvojtretinovou väčšinou, nakoľko sa schôdze vlastníkov nezúčastnil dostatočný počet, ktorý 
by vedel o daných otázkach rozhodovať na schôdzi vlastníkov.  

 

   



Poplatok za výkon správy  
 

Poplatok za výkon správy zostal v sledovanom období na nezmenenej úrovni 5,35 EUR 
vrátane DPH (bez DPH 4,46 EUR).  

 

Vybrané náklady bytových domov v správe  
Pre informovanie uvádzame vybrané sumárne údaje celkových nákladov bytových domov 
v správe Naša domová správa, s.r.o.: 

 

Náklady na vodné a stočné – dodávateľ ZsVS, a.s. 

V roku 2016 vlastníci bytov a nebytových priestorov v správe spoločnosti spotrebovali spolu 
71.846m3 pitnej vody dodávanej od ZsVS, a.s. Celkové náklady dosiahli úroveň 166.389,97€. 
V porovnaní s rokom 2015 došlo k nárastu spotreby o 2.653m3 pitnej vody (v peňažnom 
vyjadrení nárast o 6.203,51€). 

Poznámka: Celkový medziročný nárast je okrem iného ovplyvnený zaradením dvoch vyššie 
uvedených bytových domov, ktorých spotreba v sledovanom období roku 2016 dosiahla 
442m3 vody (1.111,82€).  

 

Náklady na vodné a stočné – dodávateľ Energetika Sereď, s.r.o. 

V roku 2016 vlastníci bytov a nebytových priestorov v správe spotrebovali 34.848,10m3 
pitnej vody dodávanej spoločnosťou Energetika Sereď, s.r.o. Celkové náklady dosiahli úroveň 
78.634,04 EUR. V porovnaní s rokom 2015 došlo k poklesu spotreby o 1.933,40m3 vody 
(pokles o 5,5%), čo vo finančnom vyjadrení predstavuje úsporu 4.362,76€. 

 

Spotreba el. energie spoločných priestorov – EP ENERGY 

Celkové náklady na elektrickú energiu spoločných priestorov (vrátane el. energie na 
prevádzku výťahov) dosiahli v roku 2016 úroveň 39.681,16€. Porovnanie s minulými rokmi:  

    Medziročný nárast (pokles) 

2014  37.932,33€   

2015  39.024,32€  +2,88% 

2016  39.681,16€   +0,85% 

Pre zaujímavosť uvádzame, že medziročná úspora 2013/2014 (po zmene dodávateľa el. 
energie spoločných priestorov od roku 2014) bola na úrovni 40,69% (26.027,02€). 

   



Teplo na vykurovanie – dodávateľ Energetika Sereď, s.r.o. 

Spoločnosť Energetika Sereď, s.r.o. dodáva teplo na vykurovanie do 38 bytových domov 
v správe spoločnosti. Celkové náklady za teplo na vykurovanie v roku 2016 dosiahli úroveň 
503.771,27 EUR. Pre porovnanie uvádzame celkové náklady za roky 2014 a 2015. 

     Medziročný nárast (pokles) 

2014  519.586,67€ 

2015  543.341,06€  +23.754,39€  (+4,37%) 

2016  503.771,27€   -39.569,80€  (-7,86%) 

 

Teplo na ohrev TÚV - dodávateľ Energetika Sereď, s.r.o.   

V roku 2016 vlastníci bytov a nebytových priestorov v správe celkovo zaplatili za položku 
teplo na ohrev TÚV celkom 312.653,49€. Vývoj celkových nákladov za predchádzajúce 
kalendárne roky je nasledovný: 

2014  366.087,34€ 
 
2015   341.555,06€  -24.532,28€ (-6,70%) 
 
2016   312.653,49€  -28.901,57€ (-8,46%) 
   

Zabezpečenie obnovy bytových domov 
 

Na základe rozhodnutí, ktoré vyplynuli na vyššie uvedených schôdzach resp. v písomných 
hlasovaniach vlastníkov bytov a nebytových priestorov sme v roku 2016 zabezpečili 
investície za účelom zhodnotenia ich bytového fondu v celkovom objeme takmer 2,617 mil. 
€. Väčšina týchto investícií bola realizovaná z cudzích zdrojov, čo predstavovalo dodatočnú 
náročnosť pri ich zabezpečení.  

 

Objem investícií do obnovy bytových domov v správe: 

2014  2.251.615,12€ 

2015  2.616.640,39€ 

2016     833.632,65€    

 

 

 

 



Vývoj hlavných ekonomických ukazovateľov spoločnosti 
 

Majetok  
Celkové aktíva spoločnosti dosiahli k ultimu roka 2016 úroveň 17.130,-€. V porovnaní 
s rokom 2015 došlo k poklesu o 3.170,-€. Dôvodom je pokles v položke “Ostatné pohľadávky 
z obchodného styku“ o 3.802,-€.  

 

Zamestnanci 
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov  

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade: 

 

2016 2015

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 4,8 4,5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, z toho:

5 5

počet vedúcich zamestnancov 1 1

  

V roku 2016 sme v súčinnosti a za pomoci Mesta Sereď prijali do pracovného pomeru 
v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ prijali jedného zamestnanca, ktorý sa po 
ukončení projektu stal kmeňovým zamestnancom spoločnosti. 

Dvaja zamestnanci spoločnosti v roku 2016 úspešne absolvovali akreditovaný vzdelávací 
program ďalšieho vzdelávania, ktorý je nevyhnutným predpokladom odbornej spôsobilosti 
k zápisu do zoznamu správcov v zmysle Zákona č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových 
domov a o zmene a doplnení zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov.      

  

Tržby spoločnosti 
Oproti roku 2015 došlo k poklesu celkových tržieb o 8.251,-€. Výkony spoločnosti v roku 
2016 dosiahli úroveň 96.575,-€. Dôvodom poklesu tržieb bola podstatne nižšia úroveň 
zabezpečených investícií pre jednotlivé bytové domy a z toho vyplývajúci objem tržieb pri za 
poskytovanie súčinnosti a poskytovanie technickej dokumentácie jednotlivým zhotoviteľom.  



 

 

Osobné náklady 
Keďže osobné náklady sú najvýznamnejšou nákladovou položkou spoločnosti, uvádzame ich 
prehľad od roku 2014. V sledovanom období dosiahli úroveň 66.504,- EUR.  

 

 

 

 

Hospodársky výsledok 
Spoločnosť dosiahla v roku 2016 stratu pred zdanením vo výške – 194,-€. Stalo sa tak prvý 
krát v krátkej trojročnej histórii spoločnosti. Po zdanení bola strata na úrovni - 1.154,-€ (po 
započítaní daňovej licencie).  

Dôvodom, že spoločnosť skončila kalendárny rok 2016 v strate bol príspevok resp. investícia 
do zveľadenia mestského majetku (konkrétne nákupu altánkov a lavičiek k športoviskám) 
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v celkovom objeme 3.500,-€. Celkovo sme tak za tri roky činnosti prispeli na zveľadenie 
mestského majetku sumou viac ako sedem tisíc eur.  

 

 

 

Hospodárske výsledky spoločnosti boli prerokované na valnom zhromaždení, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 19.4.2017 v priestoroch MÚ Sereď.    
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Hospodársky výsledok po zdanení (2014 - 2016) 


