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Prí hovor konateľa spoloč nosti 

Va z ene  da mý, va z ení  pa ni, 

ma me za sebou ďals í  rok, a preto mi  dovoľte, abý som Va s informoval o hlavný čh 
udalostiačh, ktore  sa vý znamne podieľali na hospoda rskýčh vý sledkočh spoloč nosti TEPELNE  
HOŠPODÁ RŠTVO spoloč nosť s ruč ení m obmedzený m Kos iče v roku 2015 (ďalej len TEHO). 

Vý voj klimatičký čh podmienok, ako aj u sporne  opatrenia na strane odberateľov, spo sobuje 
medziroč ný  pokles predaja tepla, a preto sa neusta le venujeme zvýs ovaniu efektí vnosti, 
spoľahlivosti a regulovateľnosti doda vok tepla. 

               TEHO aj napriek pretrva vaju čemu, nie prí lis  priaznive mu vý voju v oblasti predaja tepla 
v posledný čh rokočh, dosiahla kladný   hospoda rský vý sledok. Výtvorene  zdroje budu  pouz ite  
prioritne na obnovu tepelnotečhničký čh zariadení  - najma  do kvalitatí vnej obnový rozvodov 
a riadiačo-komunikač ný čh sýste mov, keďz e spoloč nosť sýstematičký  zvýs uje  kvalitu a spoľahlivosť 
svojičh doda vok tepla a teplej vodý. 

               Rast čien vstupov sa bude spoloč nosť naďalej snaz iť zmiern ovať realiza čiou ďals í čh 
tečhničký čh a organizač ný čh  opatrení , č í m čhče dosiahnuť ďals ie u sporý vlastný čh na kladov 
a dosiahnutie pla novane ho pozití vneho hospoda rskeho vý sledku. 

V roku 2015 sme pokrač ovali v moderniza čii a obnove distribuč nej siete, výbavene  
modernou tečhnolo giou, s moz nosťou pripojenia sa do komunikač nej siete TEHO. Na Podhradovej 
uliči sme zabezpeč ili rekons trukčiu plýnovej kotolne aj s čelkovou  vý menou tečhnolo gie, č o 
prinieslo vý razne  zefektí vnenie vý robý a doda vký tepla hlavne v prečhodný čh obdobiačh. 
V priebehu roka sme rozpračovali atomiza čiu OŠT 1501 na Hviezdoslavovej uliči tak, abý sme boli 
pripravený  doda vať teplo pre nový  býtový  komplex. 

Špoloč nosť okrem svojej hlavnej podnikateľskej č innosti u spes ne zabezpeč uje 
preva dzkovanie mestske ho ku paliska na Rumanovej uliči, ktore  sa stalo obľu bený m relaxač ný m 
miestom obývateľov mesta. TEHO podporovala a aj naďalej bude podporovať, v ra mči svojičh 
moz ností , spoloč enský prospes ne  aktivitý mesta Kos iče.  

Hospoda rske vý sledký dosiahnute  v roku 2015 su  leps ie ako boli pla novane  a su  nas im 
spoloč ný m dielom,  preto mi dovoľte poďakovať sa vs etký m zamestnančom za ičh pračovne  
nasadenie a zodpovedný  prí stup k plneniu si svojičh pračovný čh povinností , rovnako sa poďakovať 
vs etký m nas im za kazní kom a klientom za prejavenu  do veru a občhodný m partnerom za spolupra ču. 

 
 
 

Ing. Š tefan Kapusta 
 konateľ spoloč nosti 



VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 

strana 2 

Prehľad za kladný čh ukazovateľov 

Ukazovateľ M.j. Skutočnosť Škutočnosť Index 

    rok 2015 rok 2014 2015/2014 

Nákup tepla čelkom MWh 551 677 520 452 1,060 

Predaj tepla celkom MWh 521 519 491 883 1,060 

Tržbý za teplo na ÚK a TÚV € 45 796 990 45 062 477 1,016 

Tržbý za stud. vodu na ohrev TÚV € 3 896 959 4 128 550 0,944 

Tržbý za službý € 455 896 381 207 1,196 

Ostatné tržbý a výnosý € 183 926 197 453 0,931 

Výnosy celkom € 50 333 771 49 769 687 1,011 

Špotrebované palivá a energie € 39 665 383 39 526 811 1,004 

Ostatné spotrebované nákupý € 3 256 633 3 095 436 1,052 

Osobné nákladý € 2 827 469 2 727 711 1,037 

Odpisý a opravné položký DM € 3 859 229 3 658 768 1,055 

Ostatné nákladý  € 298 904 300 161 0,996 

Náklady celkom bez dane z príjmov € 49 907 618 49 308 887 1,012 

Výsledok hospodárenia pred zdanením € 426 153 460 800 0,925 

Daň z príjmu PO, odlož. daň € 171 600 132 826 1,292 

Výsledok hospodárenia po  zdanení € 254 553 327 974 0,776 

Pridaná hodnota € 7 308 216 7 001 010 1,044 

Priem. prepoč. stav zamestnančov osoby 151,28 155,71 0,972 

Obstaranie investíčií € 2 495 785 5 824 666 0,428 

Aktíva k 31.12. € 30 454 730 30 821 062 0,988 

z toho: dlhodobý majetok (netto) € 25 183 777 26 547 221 0,949 

Vlastné imanie k 31.12. € 18 778 391 18 563 837 1,012 
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Vý voj za kladný čh ukazovateľov 

 

 

 
 
 
Hlavný m za merom a prioritou spoloč nosti je bezpeč ne a spoľahlivo doda vať teplo a teplu  vodu pre 
obývateľov a ins titu čie mesta, za trvalo udrz ateľne  čený. V roku 2015 spoloč nosť predala 521,5 GWh 
tepla pre Ú K a na ohrev TÚ V. Oproti rovnake mu obdobiu minule ho roka sme predali viač tepla o 29,6 
GWh, č o predstavuje na rast o 6,0 %. Výs s ie plnenie predaja tepla v porovnaní  s rovnaký m období m  
roku 2014 je hlavne vplývom klimatičký čh podmienok. 
 
Trz bý z predaja tepla na Ú K a TÚ V dosiahla spoloč nosť vo vý s ke 45,8 mil. €, predstavuju  91 % 
nas ičh čelkový čh vý nosov. Oproti roku 2014 boli tieto trz bý výs s ie o 1,6 %, a to z do vodu výs s ieho 
mnoz stva predane ho tepla.  
 
C erpanie čelkový čh pla novaný čh na kladov bolo primerane  k plneniu čelkový čh vý nosov, k č omu 
prispeli najma  račionalizač ne , tečhničke  a organizač ne  opatrenia, za sluhou ktorý čh sa dosiahli 
u sporý v spotrebe električkej energie na preva dzku tepelnotečhničký čh zariadení , ako aj v č erpaní  
ostatný čh na kladov.  
 
Špoloč nosť si v sledovanom období  udrz ala dobru  finanč nu  kondí čiu a likviditu. 
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Dlhodobý  majetok (netto) spoloč nosti sa oproti roku 2014 zní z il o 5 %, na č om maju  hlavný  podiel 
výs s ie odpisý majetku.  
 
Vlastne  imanie spoloč nosti sa oproti predčha dzaju čemu roku zvý s ilo o 1,2 %.    
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Profil spoloč nosti a za kladne  u daje 

Hlavný m predmetom podnikania spoloč nosti je za sobovanie teplom býtove ho a nebýtove ho fondu 

Kos í č pre u č elý u stredne ho výkurovania (Ú K) a prí pravý teplej u z itkovej vodý (TÚ V). Na to 

nadva zuje preva dzka a u drz ba energetičký čh zariadení , monta z  meračej a regulač nej tečhniký 

a ďals ie č innosti su visiače s hlavný m predmetom podnikania spoloč nosti. 

Za kladný m čieľom spoloč nosti  je obha jenie svojej opodstatnenosti  a postavenia na loka lnom trhu 

s doda vkami tepla, a to ičh spoľahlivosťou a zodpovedaju čou kvalitou, pri  ekonomičký u nosnej 

čene tepla pre koneč ne ho spotrebiteľa. 

Naplnenie tohto za kladne ho čieľa dosahuje spoloč nosť čieľavedomou efektí vnou kvalitatí vnou 

obnovou a   moderniza čiou tepelnotečhničký čh zariadení , realiza čiou tečhničký čh a organizač ný čh 

račionalizač ný čh opatrení  a postupov,  zvýs ovaní m kvalifika čie zamestnančov a  prehlbovaní m 

sýste mu ičh hmotnej zainteresovanosti.  

V su stave čentralizovane ho za sobovania teplom (ŠCZT) na Šlovensku  patrí  spoloč nosť k najva č s í m 

doda vateľom tepla. Jej sluz bý výuz í va prevaz na  č asť obč anov mesta Kos iče, hlavne doma čnosti, ale 

doda vký tepla a teplej u z itkovej vodý su  urč ene  aj pre  verejný  sektor a ostatný čh odberateľov.  

Špoloč nosť sa aktí vne zu č astn uje spoloč enske ho diania v meste, podieľa sa na organizovaní   

vý znamný čh spoloč enský čh a s portový čh  podujatí  a podporuje ro zne humanita rne, ekologičke  

a ine  aktivitý.  Pre neziskovu  nada čiu „Pro Cassovia“ spoloč nosť za rok 2015 pouka zala 2% zo svojej 

dane z prí jmov.    

 

  



VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 

strana 6 

Za kladne  identifikač ne  u daje 

 

Obchodné meno:  

TEPELNE  HOŠPODÁ RŠTVO spoloč nosť s ruč ení m obmedzený m Kos iče 

Oddiel: Šro  

Vloz ka č í slo: 3697/V, Občhodne ho registra Obvodne ho su du Kos iče I. 

Sídlo:    Komenske ho 7, Kos iče 040 01 

IČO                               31679692 

Deň zápisu:   16.10.1993  

Právna forma:   spoloč nosť s ruč ení m obmedzený m 

Základné imanie: 6 638,78 € 

Spoločníci:   Mesto Kos iče (100%) 
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Organizač na  s truktu ra k 31.12.2015 

 

 

  

     sekretariát RŠ      registratúrne stredisko spoločnosti

     referát ľudskýčh zdrojov a miezd      referát vnútornej správý a kontrolý

     referent marketingu      referent evidenčie zmlúv

    manažér sýstému  manažérstva kvalitý      právný zástupča

    manažér BOZP, PO, CO

     oddelenie prevádzký TTZ

     oddelenie dodávký a analýz

     oddelenie údržbý

     úsek prevádzky a údržby

     oddelenie investičného

                a tečhničkého rozvoja

     oddelenie informačnýčh

                 a komunikačnýčh sýstémov

     oddelenie MTZ

  úsek správy majetku a investícií

     oddelenie obchodu

     oddelenie ekonomiky

     oddelenie merania a metrológie

     oddelenie dopravy

     úsek obchodu a ekonomiky

 konateľ - riaditeľ spoločnosti
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Š tatuta rne orga ný a manaz ment spoloč nosti 

Š tatuta rne  orga ný   spoloč nosti 

 
 

k 31.12.2015 

 

k 31.12.2014 

Valné zhromaždenie JUDr. Martin Petruško Ing. Ján Jakubov 

Dozorná rada 

Ing. Juraj Briškár od 5.3.2015 

 

Ing. Andrej Sitkár od 5.3.2015 

 

Ing. Lenka Kovačevičová od 

5.3.2015 

 

Ing. Ján Süli do 4.3.2015 

 

Mgr. Milan Géci do 4.3.2015 

 

Ing. Dušan Petrenka do 

4.3.2015 

 

Konateľ 
Ing. Štefan Kapusta od 

1.5.2015 

Ing. Juraj Slafkovský do 

30.4.2015 

 

 

Manaz ment spoloč nosti 

 
 

k 31.12.2015 

 

k 31.12.2014 

Riaditeľ spoločnosti 

 

Ing. Štefan Kapusta od 

1.5.2015 

 

 

Ing. Juraj Slafkovský do 

30.4.2015 

 

Námestník riaditeľa pre správu 
majetku a investíčie 

Ing. Štefan Ferencz Ing. Štefan Ferencz 

Námestník riaditeľa pre občhod a 
ekonomiku 

Ing. Karol Tanyasi od 

19.1.2015 

 

 

Námestník riaditeľa pre prevádzku 
a údržbu 

Ing. Jaroslav Tkáč Ing. Jaroslav Tkáč 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Petrenka&MENO=Dušan&SID=0&T=f0&R=1
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Podpora podujatí  a aktiví t obývateľov mesta  Kos iče 

Špoloč nosť okrem svojej hlavnej č innosti, ktorou je zabezpeč enie tepla a teplej vodý pre svojičh 

odberateľov, čitlivo vní ma prostredie, v ktorom podnika , preto svojimi aktivitami prispieva k jeho 

zveľaďovaniu.  

Okrem uvedomele ho prí stupu k z ivotne mu prostrediu, ktorý  spoloč nosť deklaruje aj udrz iavaní m 

čertifika tu environmenta lneho manaz e rstva, podporuje aj obývateľov mesta v ičh aktivita čh. 

Preva dzkovaní m mestskej plava rne poskýtuje spoloč nosť na vs tevní kom priestor pre relax a s port.  

Výuz ití m moz nosti pouka zania dane z prí jmu a  prí spevkami na reklamu podporuje č innosť s ko l, 

s portový čh klubov a neziskový čh organiza čií  mesta Kos iče. 
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Integrovaný  sýste m riadenia kvalitý 

TEPELNE  HOŠPODÁ RŠTVO spoloč nosť s ruč ení m obmedzený m Kos iče ma  od dečembra 2006 

zavedený  a udrz iavaný  integrovaný  manaz e rský sýste m (IMŠ) podľa poz iadaviek ŠTN EN IŠO 9001, 

ŠTN EN IŠO 14001 a smerní č OHŠÁŠ 18001 v pročesočh „Vý roba, rozvod a transforma čia tepla 

a teplej u z itkovej vodý“ a „Šervisne  č innosti tepelnotečhničký čh zariadení “. 

   

 

Šnahou manaz mentu, ako aj zamestnančov spoloč nosti, je tento sýste m sýstematičký udrz iavať 

a rozví jať. V dečembri 2015 spoloč nosť u spes ne absolvovala rečertifikač ný  audit  IMŠ, ktorý   

realizovala spoloč nosť QŠCert s.r.o. 

 

Špoloč nosť ma  v su č asnosti udelene  a platne  tieto čertifika tý: 

 čertifika t systému manažérstva kvality podľa normý IŠO 9001:2008  

 čertifika t systému environmentálneho manažérstva podľa normý IŠO 14001:2004  

 čertifika t systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa smerní č 

OHŠÁŠ 18001:2007.  
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Ľudske  zdroje 

Prehľad poč tu zamestnančov v rokočh 2015 a 2014 

 Ukazovateľ Rok 2015 Rok 2014 

Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov 151,28 155,71 

z toho:  - katego ria TH 68,43 71,12 

 katego ria R 82,85 84,59 

Fyzický stav zamestnancov k 31.12. 149 154 

z toho:    katego ria TH    68 71 

                 katego ria R 81 83 

Z ený 33 35 

Zamestnanči so zdravotný m postihnutí m 3 3 

Mzdove  na kladý v € 1 894 046 1 889 735 

 

Priemerný  evidenč ný  prepoč í taný  stav zamestnančov sa v roku 2015 zní z il z do vodov výkonaný čh 

organizač no – račionalizač ný čh opatrení , zameraný čh na dosiahnutie ekonomičkej zamestnanosti. 

Výtva raní m podmienok pre vzdela vanie, prehlbovanie kvalifika čie, ako aj pre regenera čiu sí l, 

podporuje spoloč nosť svojičh zamestnančov v ičh pračovnom a osobnom raste. V zmýsle 

kolektí vnej zmluvý zabezpeč ovala pre zamestnančov preventí vne leka rske prehliadký vo vzťahu 

k vý konu pra če, rekondič no - ozdravne  pobýtý, finanč ne podporila individua lne rekreač ne  pobýtý 

zamestnančov a ičh rodinný čh prí slus ní kov.  
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Bezpeč nosť a očhrana zdravia zamestnančov 

Šu č asťou starostlivosti o zamestnančov je aj plnenie u loh v oblasti BOZP, PO a CO, ktore  su  

sýste movo zamerane  na prevenčiu a v prí pade zistenia aký čhkoľvek nedostatkov v danej oblasti, aj 

na ičh okamz ite  odstra nenie. 

Povinnosti z oblasti BOZP su  zabezpeč ovane  v zmýsle Za kona o bezpeč nosti a očhrane zdravia pri 

pra či č .124/2006 Z. z. a su visiačičh predpisov. 

Poz iarna bezpeč nosť je zabezpeč ovana  v zmýsle Za kona o očhrane pred poz iarmi č . 314/2001 Z. z. 

a v rozsahu výkona vačej výhla s ký č . 121/2002 o poz iarnej prevenčii a su visiačičh predpisov. 

CO je zabezpeč ovana  v zmýsle za kona č . 42/1994 Z. z. o čivilnej očhrane obývateľstva a su visiačičh 

predpisov a podľa pokýnov odboru krí zove ho riadenia okresne ho u radu Kos iče a refera tu CO, BOZP 

a PO magistra tu mesta Kos iče. 
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Predpokladaný  vý voj spoloč nosti 

Na u spes ný  vý voj spoloč nosti je potrebne : 

 račionalizovať a  zvýs ovať efektí vnosť vs etký čh pročesov spoloč nosti,  zniz ovať 
spotrebý energií  a rez ijný čh na kladov, leps í m výuz í vaní m tečhničký čh a ľudský čh kapačí t a 
finanč ný čh prostriedkov, pokrač ovať v realiza čii opatrení  zameraný čh na dosahovanie 
ekonomičkej zamestnanosti a primeranosti mzdove ho vý voja,  

 zabezpeč ovať efektí vný na kup energií , vý robý, distribu čie a spoľahlivý čh doda vok 
tepla v poz adovanom mnoz stve a kvalite pre vs etký čh odberateľov na za klade korektne 
uzavretý čh zmluvný čh občhodný čh vzťahov, 

 zefektí vn ovať distribuč nu  sieť s čieľom optimalizovať distribu čiu tepla, najma  
atomiza čiou  odovzda vačí čh staní č tepla a inova čiou rozvodov tepla a kvalitatí vnou obnovou 
tepelnotečhničký čh zariadení , realizovaní m ičh moderniza čie,  

 inovovať riadiače sýste mý, vra tane implementa čie diaľkový čh odpoč tov do 
čentra lneho dispeč erske ho sýste mu, automatizovaní m sledovania, výhodnočovania a 
optimaliza čie preva dzký kotolní , odovzda vačí čh staní č tepla a atomizovaný čh komplexný čh 
odovzda vačí čh staní č tepla,  

 rozví jať a sýstematičký uplatn ovať meto dý marketingu, starostlivosti o za kazní kov 
s čieľom posiln ovať postavenie spoloč nosti na relevantnom trhu s teplom, 

 zvýs ovať odbornosť a kvalifikovanosť zamestnančov, skvalitn ovať sýste mý 
riadenia kvalitý, zvýs ovať bezpeč nosť a očhranu zdravia pri pra či a starostlivosti 
o regenera čiu fýzičký čh a dus evný čh sí l zamestnančov,  

 zleps ovať meno spoloč nosti v povedomí  vs etký čh obč anov mesta 
transparentnosťou jej č innosti, u stretovosťou k poz iadavka m odberateľov a  obč anov mesta, 
podporou kultu rno-spoloč enske ho a s portove ho diania v meste a čharitatí vnýčh projektov. 

Výs s ie uvedene  č innosti zabezpeč ia poslanie spoloč nosti - bezpeč ne  a spoľahlive  doda vký tepla 

a teplej vodý odberateľom za trvalo udrz ateľne  čený.  

Ciele spoloč nosti su  zamerane  na postupne  zniz ovanie na kladov a zvýs ovanie efektí vnosti pri 

distribu čii a predaji tepla, na zvýs ovanie produktivitý pra če realiza čiou račionalizač ný čh opatrení  

a zefektí vn ovaní m firemný čh pročesov. 
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Ostatne  informa čie o spoloč nosti 

Špoloč nosť podnika  len na u zemí  ŠR, nema  organizač nu  zloz ku v zahranič í . V  období  roku 2015 

spoloč nosť nevýnakladala na kladý na č innosť v oblasti vý skumu a vý voja. Špoloč nosť nenadobudla 

doč asne  listý, občhodne  podielý a akčie, ani doč asne  listý a občhodne  podielý materskej u č tovnej 

jednotký,  nevýda vala čenne  papiere, ani ičh nenadobu dala.  

Po skonč ení  u č tovne ho obdobia, za ktore  sa výhotovuje ta to vý roč na  spra va, nenastali z iadne 

udalosti osobitne ho vý znamu.  Vedeniu spoloč nosti nie su   zna me z iadne rizika  alebo neistota, 

v ktorý čh bý sa spoloč nosť načha dzala. Švojou č innosťou a aktivitami za obdobie roku 2015, 

uvedený mi v  č astiačh tejto vý roč nej spra vý, zabezpeč uje spoloč nosť vý čhodiska  pre rea lne 

naplnenie svojho pozití vneho vý voja. 

Vý roč na  spra va za rok 2015, ktorej prí lohou je u č tovna  za vierka spoloč nosti za kalenda rný rok 

2015, bola zostavena  dn a 30.3.2016. 
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Občhod s energiami 

Zmluvne  vzťahý 
  

Občhodovanie s energiami, za u č elom vý robý, distribu čie a doda vok tepla pre výkurovanie a ohrev 
teplej vodý, ktore  je hlavný m zameraní m podnikateľskej č innosti spoloč nosti, sa uskutoč n uje na 
za klade vza jomne dohodnutý čh doda vateľský čh a odberateľský čh zmlu v, v su lade s Občhodný m 
za konní kom a  so za konom č . 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení  neskors í čh predpisov.  

Zmluvný mi partnermi spoloč nosti TEHO v roku 2015 v hlavnom predmete č innosti boli: 

 doda vatelia energií , a to najma : Tepla ren  Kos iče, a.s. v skratke TEKO, a.s. – TEKO, 
Vý čhodoslovenska  voda renska  spoloč nosť, a.s. – VVŠ,  Vý čhodoslovenska  energetika a.s. 
– VŠE a RWE Gas Šlovensko, 

 odberatelia tepla - k 31.12. 2015 v poč te 433, s ktorý mi bolo uzatvorený čh 1816 „Zmlu v 
o doda vke a odbere tepla a TÚ V“ medzi spoloč nosťou a odberateľom do odberný čh 
miest odberateľa.  

Na kup a predaj tepla 
 

Z čelkove ho predaja tepla (521,5 GWh) bolo 97,0% realizovaný čh v ra mči ŠCZT* Kos iče (1,5%-ný  

podiel pripada  na ŠCZT Š ača a 1,5% na teplo z kotolní ).  

Rozdiel medzi na kupom tepla a zemne ho plýnu a predajom tepla v roku 2015 vo vý s ke 30,2 GWh 

predstavuje mernu  u č innosť transforma čie a rozvodu tepla 94,5%.  

Objem a s truktu ra na kupu tepla v roku 2015 a porovnanie s r. 2014 

N á k u p   

[MWh] 
Rok  2015 Rok  2014 

Index  

2015/2014 

ŠCZT* Kos iče 534 248,3 504 146,9 1,060 

    ŠCZT Š ača 8 481,4 7 564,7 1,121 

PK** Kos iče 8 947,2 8 740,0 1,024 

     Spolu    551 676,9 520 451,6 1,060 

              * ŠCZT – su stava čentra lneho za sobovania teplom 

              ** PK - plýnove  kotolne      
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Objem a s truktu ra predaja tepla v roku 2015 a porovnanie s r. 2014 

P r e d a j   

 [MWh] 
Rok 2015 

 

Rok 2014 

 

Index  

2015/2014 
Podiel Ú K 

ŠCZT Kos iče 505 703,9 477 380,3 1,059 64,2% 

ŠCZT Š ača 7 929,7 7 037,2 1,127 100,0% 

PK Kos iče 7 885,6 7 465,6 1,056 75,0% 

Spolu 521 519,2 491 883,1 1,060 64,9% 
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Trendý a merne   ukazovatele 

 

Šu stava čentra lneho za sobovania teplom(ŠCZT) 

V ra mči ŠCZT je na rast na kupu tepla s indexom 1,061 a predaja tepla s indexom 1,060, prič om podiel 

predaja tepla Ú K je v u rovni 64,7%. Vý voj na kupu a predaja tepla v ra mči ŠCZT v posledný čh 3-očh 

rokočh je výč í slený  v nasleduju čej tabuľke. 

 

Trend na kupu a predaja tepla v ra mči ŠCZT v rokočh 2013 az  2015 

[GWh] 2013 2014 2015 

Na kup čelkom v ŠCZT KE 597,5 504,1 534,2 

Na kup čelkom v ŠCZT Š ača 8,6 7,6 8,5 

Na kup OŠT čelkom 606,1 511,7 542,7 

Predaj z OŠT  572,4 484,4 513,6 

z toho: Ú K 374,9 297,7 332,4 

             TÚ V 197,5 186,7 181,3 

% podiel Ú K 65,5% 61,5% 64,7% 

Rozdiel (na kup - predaj) 33,7 27,3 29,1 

Merna  strata [%] 5,56% 5,34% 5,36% 

Medziročný  index nákupu   0,844 1,061 

Medziročný index predaja   0,846 1,060 

Medziročný index ÚK   0,794 1,117 

Medziročný index TÚV   0,945 0,971 

 

V porovnaní  s predčha dzaju čim rokom je predaj tepla v ra mči ŠCZT Kos iče a Š ača výs s í  o 29,2 GWh. 
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Kotolne 

Vý voj na kupu ZP a predaja tepla kotolní  v rokočh 2013 az  2015 

  2013 2014 2015 

Na kup ZP [tis.m3] 1 100,0 905,0 925,5 

Teplo v ZP [GWh] 10,58 8,74 8,95 

Predaj tepla [GWh] 8,83 7,47 7,89 

Index nákupu tepla v ZP   0,823 1,023 

Index predaja   0,846 1,056 

 

V porovnaní  s rokom 2014 je na kup ZP s indexom 1,023 a aj predaj tepla s indexom 1,056 výs s í . 

 

Ú stredne  ku renie (Ú K) 

Pri porovnaní  klimatičký čh podmienok bol zaznamenaný  na rast predaja tepla na Ú K v porovnaní  s 

predčha dzaju čim rokom.  

Za vislosť priemernej teplotý a merný čh hodno t v rokočh 2013 az  2015 

  2013 2014 2015 

Poč et dennostupn ov (D°) 3 433 2 996 3 318 

Predaj Ú K na OŠT ŠCZT KE [GWh] 374,9 297,7 332,4 

Priemer tvs Ú K [°C] 4,18 6,38 5,05 

Poč et výkurovačí čh dní  217 220 222 

Merna   spotreba tepla Ú K [MWh/D°] 109,2 99,4 100,2 

 

V merný čh ukazovateľočh je predaj tepla na Ú K čharakterizovaný  zastavení m poklesu predaja na 

dennostupen .  
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Tepla  u z itkova  voda (TÚ V) 

Špotreba TÚ V zaznamenala oproti predčha dzaju čim dvom rokom pokles s indexom 0,971, prič om 

je dosiahnutý  index spotrebý tepla na ohrev TÚ V 0,971. 

Predaj TÚ V a spotreba tepla na ohrev v rokočh 2013 az  2015 

  2013 2014 2015 

Voda na ohrev TÚ V [tis.m3] 2 235 2 168 2 106 

Teplo v TÚ V [GWh] 197,5 186,7 181,3 

Merna  spotreba tepla na TÚ V 

[GJ/m3] 
0,318 0,310 0,310 

Index spotreby vody   0,970 0,971 

Index spotreby tepla   0,945 0,971 

 

K 31.12.2015 bolo realizovane  meranie mnoz stva TÚ V na pa te domu na 112 okruhočh OŠT. 

 

Električka  energia 

Na poklese spotrebý elektriný v rokočh 2013 - 2015 sa priaznivo odzrkadľuje vplýv 

zava dzania regula čie pohonov č erpadiel, ako aj prehodnotenie prí konu jednotlivý čh 

pohonov. 

Špotreba električkej energie v ŠCZT KE v rokočh 2013 az  2015 

  2013 2014 2015 

Na kup električkej energie  v MWh 5 447 5 088 4 970 

Index nákupu   0,934 0,977 

Špotreba električkej energie v MWh/MWh na predaj Ú K a 

TÚ V 
0,0097 0,0107 0,0098 

Index spotreby   1,103 0,916 
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Odbýtove  meranie 
 

Na za klade Za kona č . 142/2000 Z.z. o metrolo gii je nas a spoloč nosť povinna  zabezpeč iť 

spoľahlivosť a bezporučhovosť merač ov tepla v č ase ičh platnosti a vč asne  odstra nenie zistený čh 

nedostatkov alebo poru čh.  

V ra mči svojej hlavnej č innosti zabezpeč uje oddelenie merania a metrolo gie pla novane  periodičke  

vý mený urč ený čh merač ov tepla a merač ov preteč ene ho mnoz stva teplej a studenej vodý 

v pravidelný čh č asový čh čýkločh. Na kupom nový čh merač ov tepla a vodomerov na teplu  vodu 

zabezpeč ujeme inova čiu merania, prič om výsoký  do raz je kladený  na automatizovaný  hromadný  

diaľkový  zber u dajov s automatičkou arčhiva čiou u dajov. 
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Cena tepla 

Maxima lna čena tepla na obdobie od 1.1.  do 31.12. 2015 bola pre nas u spoloč nosť urč ena  

rozhodnutí m Ú RŠO č . 0070/2015/T zo dn a 24. 11. 2014.   

Škutoč na  čena tepla za rok 2015 bola spračovana  v zmýsle Výhla s ký č . 222/2013 Z.z. v znení  

neskors í čh predpisov. Zu č tovaní m skutoč ný čh na kladov, ktore  je moz ne  v zmýsle § 4 výhla s ký č . 

222/2013 Z.z. zahrnu ť do skutoč nej čený tepla, dos lo k zní z eniu jednotkovej čený tepla vo 

variabilnej zloz ke oproti urč enej čene tepla. Zní z enie bolo v su vislosti s niz s í mi na kladmi na 

električku  energiu a doplnkovu  vodu. Na za klade tý čhto skutoč ností  boli odberateľom tepla 

dobropisovane  na kladý vo výu č tovaní  v marči 2016.  

 

Prehľad o skutoč ný čh čena čh tepla nas ej spoloč nosti za roký 2014 a 2015: 

OST a plýnové kotolne 
Cena 
tepla 

rok 2014 

Cena 
tepla 

rok 2015 

Index skut. 
2015/2014 

Variabilná zložka €/kWh 0,0412 0,0388 0,942 

Fixná zložka €/kW 219,1161 235,7490 1,076 

    

OŠT Šača 
Cena 
tepla 

rok 2014 

Cena 
tepla 

rok 2015 

Index skut. 
2015/2014 

Variabilná zložka €/kWh 0,0320 0,0318 0,994 

Fixná zložka €/kW 194,1006 195,8633 1,009 
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Distribu čia tepla a u drz ba TTZ 

Vykurovacia sezóna 2014/2015 bola zahájená 25.9.2014 a ukončená 18.5.2015.  

Vykurovacia sezóna 2015/2016 bola zahájená 30.9.2015.  

 

V roku 2015  spoloč nosť obhospodarovala tepelnotečhničke  zariadenia (TTZ) - odovzda vačie 

staniče tepla (OŠT), kompaktne  odovzda vačie staniče (KOŠ), plýnove  kotolne (PK), kotoln u na tuhe  

palivo a hýdroforove  staniče (HŠ) na u pravu statičke ho tlaku studenej vodý v nasledovnej s truktu re: 

 457 odovzda vačí čh staní č (OŠT) vra tane kompaktný čh OŠT 

 14 plýnový čh kotolní  

 1 kotoln u na tuhe  palivo (je mimo preva dzký ako studena  za loha) 

 9 staní č na u pravu statičke ho tlaku studenej vodý („hýdroforový čh staní č“) 

 

Kotoln a na tuhe  palivo Golianova bola v preva dzke od 1.8.2015 do 3.10.2015 ako za loha v č ase 

rekons trukčie OŠT 189 a prima rnej prí pojký doda vateľa tepla. Šu č asťou preva dzkovaný čh zariadení  

je aj su stava kolektorov v mestskej č asti T ahanovče a KVP. 

 

Preva dzka vs etký čh TTZ je riadena  dispeč erský prostrední čtvom mobilný čh obslu h 

a preva dzkový mi tečhnikmi, ktorý čh u lohou je ries iť proble mý a zabezpeč ovať kvalitnu  doda vku Ú K 

a TÚ V na občhodný čh miestačh. Hlavnou u lohou dispeč erske ho riadenia je zabezpeč enie kvalitnej 

doda vký Ú K a TÚ V podľa „Pla nu vý robý“ s najniz s í m poč tom obmedzení  doda vký, ktore  bý mali za 

na sledok porus enie zmluvne dohodnutý čh podmienok doda vok. Vý roba a distribu čia produktu 

prebieha kontinua lne na vý robný čh zariadeniačh, ktore  riadia automatizovane  riadiače sýste mý.  

 

 

Evidenčia „dispeč erský čh nahla s ok“ v elektroničkej podobe umoz n uje sýstematičký  zber 

a výhodnočovanie jednotlivý čh u dajov podľa čharakteru a do lez itosti. V plnej miere je výuz í vaný  

PTIŠ (preva dzkový  tečhničký  informač ný  sýste m), ktorý  umoz n uje sledovať čelý  priebeh 

dispeč erskej nahla s ký od vzniku az  po jej ukonč enie pri adresný čh nositeľočh ries enia udalosti. 
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Ú drz ba tepelnotečhničký čh zariadení  
 

Šervis TTZ bol výkona vaný  v prevaz nej miere vlastný mi kapačitami u strojnej a elektro č asti. Šervis 

strojnej u drz bý pozosta val z realiza čie nepla novaný čh opra v TTZ a ičh č asti. Šervis elektro u drz bý 

pozosta val v nastavovaní  a kontrole jednotlivý čh č astí  tečhnolo gie, elektro a mikropročesorov tak, 

abý preva dzka tý čhto TTZ bola maxima lne spoľahliva . Doda vateľský  servis bol zabezpeč ovaný  len 

pri s pečia lnýčh servisočh (oprava riadiačičh sýste mov, oprava elektromotorov a preverovanie VTZ). 

 

Informač ne  a komunikač ne  sýste mý 
 

Hlavný m za merom spoloč nosti v oblasti  informač ný čh a komunikač ný čh sýste mov je rozs í renie  

a inova čia vonkajs ej komunikač nej siete. V su lade s tý m bolo, okrem zvýs ovania kvalitý 

existuju čeho informač ne ho a komunikač ne ho sýste mu,  v roku 2015 realizovane :  

 

 komunikač ne  trasý a prí prava na vizualiza čiu riadiačičh sýste mov na dispeč erskom 

pračovisku, 

 ins tala čia a nakonfigurovanie 30 ks GŠM modulov do merač ov tepla za u č elom diaľkove ho 

odpoč tu Ú K a TÚ V, 

 profýlaktika pračovný čh staní č TEHO, 

 prí prava končepčie zberu da t z merač ov tepla čez sieť miestnýčh loka lnýčh poskýtovateľov,  

 zabezpeč enie demonta z e mikrovlnný čh zariadení  na III. etape sí dliska nad Jazerom,  

 rekons trukčia  čentra lneho distribuč ne ho bodu pre zber merač ov na sí dlisku T ahanovče,  

 ukonč enie inova čií  riadiačičh sýste mov so zabezpeč ení m havarijnej funkčie na 13 OŠT, 

 rozs í renie pokrýtia komunikač nej siete na čentra lnom distribuč nom bode v T ahanovčiačh,  

 rozs í renie komunikač nej siete na distribuč nom bode Juz na  trieda 18, 

 rekons trukčia distribuč ne ho bodu  na ul. Šlobodý vra tane doplnenia tečhnolo gie, 

 prí prava výbudovania za loz ne ho da tove ho čentra na pračovisku dispeč ing, 

 implementa čia 73 OŠT do čentra lneho dispeč erske ho sýste mu TEDIŠ,  

 rozs í renie funkčionalitý implementa čiou tlaku studenej vodý na sí dlisku nad Jazerom, 
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 inova čia komunika čie na 5 OŠT, 

 doplnenie virtualiza čie serverov, 

 komplexna  profýlaktika IT infras truktu rý, vra tane zvý s enia bezpeč nosti sieťovej 

infras truktu rý, 

 komplexna  profýlaktika kamerove ho sýste mu, 

 konsolida čia prí stupove ho sýste mu na jednotlivý čh strediska čh spoloč nosti.  
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Inova čia tečhnolo gií  a investič na  č innosť 

Hlavný m za merom spoloč nosti pri realiza čii investič ný čh aktiví t v roku 2015 bolo zefektí vnenie 

distribu čie tepla a TÚ V.  

Pri realiza čii sme výčha dzali z finanč ný čh moz ností  spoloč nosti pri zohľadnení  poz iadaviek 

a potrieb výplý vaju čičh z hlavne ho predmetu podnikania nas ej spoloč nosti.  

Do raz bol kladený  hlavne na zefektí vnenie distribu čie tepla a TÚ V, u sporu nakupovaný čh energií , 

kvalitu a spoľahlivosť poskýtovaný čh sluz ieb odberateľom. 

Grafičke  zobrazenie s truktu rý č erpania investič ný čh na kladov za rok 2015 

 

 

  

 

Večný m predmetom jednotlivý čh oblastí  investič nej č innosti boli najma : 

 atomizáčia okruhov OŠT 1501, I. etapa 
 inova čia lez atý čh rozvodov TÚ V 
 moderniza čia plýnový čh kotolní  P1 a P2, II. etapa 
 inova čia ohrevu TTZ na výbraný čh odovzda vačí čh staničiačh tepla  
 inova čia výhradený čh tečhničký čh zariadení  v plýnový čh kotolniačh 
 doda vka a monta z  regula torov diferenč ne ho tlaku pre výbrane  OŠT  
 doda vka a monta z  modulov merania TÚ V 
 rozs í renie vonkajs ej komunikač nej siete 
 rozs í renie dispeč erske ho sýste mu zač lenení m novovýbudovaný čh KOŠ 
 osadenie elektrolýtičký čh u pravní  vodý 
 rekons trukčia baze nove ho telesa detske ho a neplavečke ho baze na 
 inova čia riadiačičh sýste mov 
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Pohľada vký a za va zký 

KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY (brutto) 

Stav  

k 31.12.2015 

v € 

Stav  

k 31.12.2014 

v € 

Krátkodobé pohľadávky celkom : 2 420 953 3 604 054 
                 z toho: z občhodne ho stýku 2 270 469 3 599 744 
                             dan ove  pohľada vký   144 326 0 
                             ine  pohľada vký  6 158 4 310 

Pohľadávky po lehote splatnosti  
363 253 307 034 

                 z toho: po lehote  za teplo a TÚ V 319 307 302 139 
Štav opravný čh poloz iek k pohľada vkam 178 760 169 580 

Pohľada vký výma hane  su dnou čestou  
151 777 86 472 

Pohľada vký voč i Mestu Kos iče za teplo a TÚ V  0 0 

 

Pohľada vký po lehote splatnosti vzra stli oproti stavu k 1. 1. 2015 o 56 tis. €. Najva č s í  podiel na tomto 
zvý s ení  ma  BPMK, kde dos lo k zvý s eniu pohľada vok za teplo a TÚ V o 16 tis. € a DPMK, kde sa 
pohľada vký zvý s ili o 37 tis. €. 

 

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY 

Stav záväzkov    

 k 31.12.2015 

v € 

Stav záväzkov    

 k 31.12.2014 

v € 

Stav krátkodobých záväzkov celkom: 1 732 049 1 801 067 
z toho:   z občhodne ho stýku  1 455 551 1 012 573 
                dan ove  za va zký 24 697 562 950 
                ostatne  za va zký 2 188 2 264 
     za va zký voč i zamestnančom a zo  soč. zabezpeč enia 249 613 223 280 
     z toho:  za va zký po lehote splatnosti 0 0 

 

V sledovanom období  spoloč nosť uhra dzala vs etký za va zký v lehote splatnosti a mala pohotovu  

likviditu v medziačh optima lneho pa sma. Pokles dan ový čh za va zkov je z titulu dane výka zanej 

k 31.12.2015 (DPH a dan  z prí jmu). 
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Tvorba pridanej hodnotý a vý sledku hospoda renia 

Výkaz ziskov a strát (skrátená forma)  
Skutočnosť v €  

k 31.12.2015 k 31.12.2014 

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 50 222 362 49 612 237 

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu 50 328 658 49 767 977 

Tržbý z predaja  tovaru   72 517 40 003 

Tržbý z predaja vlastnýčh výrobkov  49 693 949 49 191 027 

Tržbý z predaja služieb  455 896 381 207 

Áktiváčia    7 870 11 020 

Tržbý z predaja DNM, DHM a materiálu 50 171 99 921 

Ostatné výnosý z hospodárskej činnosti  48 255 44 799 

Náklady na hospodársku činnosť spolu 49 773 463 49 180 873 

Nákladý výnaložené na obstaranie predaného tovaru  23 525 15 398 

Špotreba materiálu, energie a ost.nesklad. dodávok  40 199 246 39 997 931 

Šlužbý   2 699 245 2 608 918 

Osobné nákladý  2 827 469 2 727 711 

v tom: - mzdové náklady   1 894 046 1 889 735 

           - odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva  14 683 12 209 

           - náklady na sociálne poistenie 716 205 685 292 

           - sočiálne nákladý  202 535 140 475 

Dane a poplatky  22 755 31 206 

Odpisý a opravné položký k DNM a DHM  3 859 229 3 658 768 

 v tom : - odpisy DNM a DHM 3 637 511 3 537 409 

             - opravné položky k DNM a DHM 221 718 121 359 

Zostatková čena predaného DM a predaného materiálu   3 499 

Opravné položký k pohľadávkam  9 180 22 836 

Ostatné nákladý na hospodársku činnosť  132 814 114 606 

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti  555 195 587 104 

Pridaná hodnota 7 308 216 7 001 010 

Výnosy z finančnej činnosti spolu  5 113 1 710 

Výnosové úroký  5 099 1 710 

v tom: - ostatné výnosové úroky 5 099 1 710 

Ostatné výnosý z finančnej činnosti  14 0 

Náklady na finančnú činnosť spolu  134 155 128 014 

Nákladové úroký  122 718 121 144 

v tom: -ostatné nákladové úroky 122 718 121 144 

Kurzové stratý  6 0 

Ostatné nákladý na finančnú činnosť   11 431 6 870 

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti  -129 042 -126 304 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením  426 153 460 800 

Daň z príjmov  171 600 132 826 

v tom: - daň z príjmov splatná 60 651 182 453 

          - daň z príjmov odložená 110 949 -49 627 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení  254 553 327 974 
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Š truktu ra majetku a zdrojov jeho krýtia 

Skrátená forma súvahy (netto) 

Skutočnosť v € 

k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2014 

Spolu majetok (AKTÍVA) 30 454 730 30 821 062 

    

Neobežný majetok 25 183 777 26 547 221 

z toho: dlhodobý  NM 91 300 49 430 

            dlhodobý  HM 25 092 477 26 497 791 

            dlhodobý  FM 0 0 

Obežný majetok 4 972 898 3 892 333 

            za sobý 64 871 71 844 

            dlhodobe  pohľada vký 0 0 

            kra tkodobe  pohľada vký 2 242 193 3 434 474 

            finanč ný  majetok 2 665 834 386 015 

Časové rozlíšenie 298 055 381 508 

     

Spolu vlastné imanie a záväzky (PASÍVA) 30 454 730 30 821 062 

     

Vlastné imanie 18 778 391 18 563 837 

z toho: za kladne  imanie 6 639 6 639 

             kapita love  fondý 6 193 737 6 193 737 

             fondý zo zisku 12 323 462 12 035 487 

             VH minulý čh rokov 0 0 

             VH bez ne ho obdobia  254 553 327 974 

Záväzky 10 950 827 11 552 303 

z toho: rezervý 374 081 240 986 

            dlhodobe  za va zký 394 697  290 250 

            kra tkodobe  za va zký 1 732 049 1 801 067 

            bankove  u verý a vý pomoči   8 450 000 9 220 000 

            v tom: dlhodobe  7 680 000 8 450 000 

                       kra tkodobe  770 000 770 000 

Časové rozlíšenie 725 512 704 922 
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Majetok spoločnosti sa v roku 2015 zní z il z 30,8  mil. € na 30,5 mil. €, z toho dlhodobý  neobez ný  

majetok sa zní z il z  26,5 mil. € na 25,2 mil. €.   

 

 

 

Vlastné imanie a záväzky sa zní z ili  z  30,8  mil. € na 30,5 mil. €,  zmenila sa s truktu ra pasí v, zdrojov 

krýtia majetku. 

Vlastné imanie spoloč nosti v roku 2015 vzra stlo z  18,6 mil. € na 18,8 mil. €. 

Neobežný 
majetok
82,6%

Obežný 
majetok
16,4%

Časové 
rozlíšenie

1,0%

Štruktúra majetku k 31.12.2015
(spolu 30,5 mil. €)

Vlastné 
imanie
61,6 %

Záväzky
36,0%

Časové 
rozlíšenie

2,4%

Štruktúra zdrojov krytia majetku k 31.12.2015
(spolu 30,5 mil. €)
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Finančovanie 

Investič ne  u verý v C ŠOB a VÚ B č erpane  od 06/2012 boli doč erpane  v roku 2014, č o v čelkovej vý s ke 

č erpania predstavuje sumu 11 570 000 €. Banký si v roku 2015 zinkasovali spla tký u verov v objeme 

770 000 €, čelkove bol splatený  u ver od zač iatku č erpania v sume 3 120 000 €. 

 Celkova  zaťaz enosť spoloč nosti investič ný mi u vermi k 31.12.2015 je vo vý s ke 8 450 000,00 €.  

Kontokorentný  u ver bol k 31.12.2015 s nulový m zostatkom. 

Zostatok investič ný čh u verov k 31.12.2015 je v čelkovej  sume 8 450 000,00 €, z toho č asť u verov 

vo vý s ke 770 000 € je splatna  do 31. 12. 2016 a zosta vaju ča č asť zostatku u verov vo vý s ke 

7 680 000 € je dlhodobe ho čharakteru. 

 

 

Na vrh na rozdelenie zisku za rok 2015 

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením - zisk 426 152,72 

Dan  z prí jmov pra vničký čh oso b splatna  60 651,05 

Odloz ena  dan  z prí jmov  110 949,08 

Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk 254 552,59 

    

Rozdelenie zisku za rok 2015- návrh:     

-   prí del do fondu rozvoja na investič ne  vý daje 214 552,59 

 -   prí del do sočia lneho fondu 40 000,00 

 

Špoloč nosť navrhuje rozdeliť výtvorený  zisk po zdanení  prioritne na obstaranie pla novaný čh 

investí čií  z vlastný čh zdrojov a č asť zisku na prí del do sočia lneho fondu na plnenie čieľov sočia lnej 

politiký. 
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Informa čia o na zore audí tora na u č tovnu  za vierku 

Áudit u č tovnej za vierký za rok 2015 spoloč nosti „TEPELNE  HOŠPODÁ RŠTVO spoloč nosť s ruč ení m 

obmedzený m Kos iče“ uskutoč nil: ÁÚDIT-LD, s.r.o., spoloč nosť zapí sana  do Občhodne ho registra 

Okresne ho su du Kos iče I, odd. Šro,  vloz ka č í slo 25885/V, ličenčia ÚDVÁ č . 359. 

Dn a 30.3.2016 výdal audí tor k u č tovnej za vierke 2015 spra vu s nepodmienený m na zorom bez 

vý hrad. 
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