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Výročná správa obsahuje hodnotenie :
1) Správa verejného vodovodu
2) Správa verejnej kanalizácie
3) Technické služby
4) Stav ekonomiky spoločnosti
5) Východiská pre rok 2010
6) Návrh na rozdelenie zisku
7) Udalosti osobitého významu, ktoré nastali po ukončení účtovného obdobia
8) Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja, údaje požadované podľa
osobitných predpisov a ďalšie informácie
9) Obchodné podiely materskej účtovnej jednotky
10) Organizačná zložka v zahraničí
1) Správa verejného vodovodu
Vodárenské a technické služby, s.r.o. (ďalej VaTS, s.r.o.) zabezpečujú dodávky pitnej
vody pre mesto Hlohovec. Cena vody v roku 2010 zostala na úrovni roku 2009. Naša
spoločnosť spravuje vodovodnú sieť v meste Hlohovec v dĺžke 57,6 km. Počet prípojok je
3 669, na sieť je napojené takmer všetko obyvateľstvo. V roku 2010 sme vymenili 1 470
vodomerov a 8

posuvných uzáverov. Na vodovodnej sieti bolo vykonaných 47 opráv

väčšieho a 106 opráv menšieho rozsahu.
V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na havarijný stav vodovodnej siete v meste
Hlohovec. Priložené grafy nám ukazujú, že od roku 2005 dramaticky narastajú straty vo
vodovodnej sieti. Výnimku tvorí rok 2010, keď straty poklesli o 5,9 % a to zásluhou toho, že
v roku 2009 sme uviedli do prevádzky nové zásobné potrubie pre m. č. Šulekovo v dĺžke
557 m.
Výška týchto strát je daná najmä stavom rozvodných potrubí v meste Hlohovec.
Vodovodná sieť vznikala v rokoch 50-tych, 60-tych, 70-tych a na rozvody sa použili
materiály ako je oceľ, liatina, azbest a neskôr plasty. Takéto oceľové potrubia, ktoré silne
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podliehajú korózii sa nachádzajú napr. na ul. Hollého, Podzámska, Závalie, Kukučínova,
Zábranie, M. Benku a iné. Azbestové potrubia sa nachádzajú na ul. Bernolákova, Hurbanova,
Radlinského, Rázusova, časť ul. Hlohová, Pribinova, ČSA, Gorkého, Mierová, Komenského
a ďalšie. Veľmi silno skorodované sú oceľové prípojky, ktoré tiež vysoko ovplyvňujú straty
vo vodovodnej sieti. Výmena vodovodného potrubia v meste Hlohovec za posledných 10
rokov bola prevedená iba na ul. Za poštou, M. R. Štefánika, Osloboditeľov, Jarmočná
a Štúrova, čo predstavuje len zlomok toho, kde by bola potrebná celková výmena potrubia
a vodovodných prípojok. Je potrebné dodať, že čas pracuje proti nám. Predpokladáme, že
v budúcom období, pokiaľ nepríde k náprave sa straty vody budú dramaticky zvyšovať. Už
teraz je situácia taká, že obchodné rozpätie, ktoré získavame na predaji vody nám už
nepokrýva straty v potrubnej sieti.

2) Správa verejnej kanalizácie
VaTS, s.r.o. spravuje celkom 60 264m verejnej kanalizácie, na ktorú je napojených 21 336
obyvateľov, počet kanalizačných prípojok je 3 226 ks. Na hlavnej kanalizačnej sieti vzniklo
12 porúch, 38 na kanalizačných prípojkách. Príčinou porúch na hlavnej kanalizácií bolo
zanášanie potrubia cez dažďové vpuste počas búrok, čo bolo riešené osadením 600 ks
bahenných košov. Toto opatrenie by malo podstatne znížiť zanášanie kanalizácie. Častou
príčinou porúch na hlavnej sieti je i to, že občania po rekonštrukcii domov vylievajú zbytky
farieb a lepidiel, ktoré v kanalizácii stvrdnú. To nám spôsobuje vysoké náklady na čistenie
sieti, pretože musíme používať drahú mechanizáciu najmä čistiace vozidlo Azbrink, u ktorého
je hodinová sadzba 98,00 €.

Takýmto spôsobom v roku 2010 boli vyčistené ul. ČSA, Dolná

Sihoť, Nitrianska, Hollého, Fraštacká, Závalie a Svätopeterská. Poruchy na kanalizačných
prípojkách sa vyskytujú z dôvodu ich zlého technického stavu alebo vypúšťania pevných
častíc do kanalizácie. Najväčšie výdaje na čistenie v minulom roku spôsobovali búrky
a prejavilo sa to hlavne v oblasti Šumperského jarku a čerpanie prívalových vôd na
kanalizačnej prečerpávacej stanici na Dolnej Sihoti.
Zvlášť veľkú náročnosť na údržbu vyžaduje prevádzka kanalizácie v Šulekove. Je
verejným tajomstvom, že mnohí občania prečerpávajú odpad zo žúmp na svojich pozemkoch
do verejnej kanalizácie. Títo nám nielenže spôsobujú veľké problémy tým, že vypúšťajú
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vyhnité kaly, ktoré sú veľmi husté a spôsobujú nám časté poruchy na čerpadlách. VaTS, s.r.o.,
ktorá za toto žiadny príjem nemá, musí naopak platiť za čistenie Mestskej ČOV.
Celkovo je možné konštatovať, že kanalizácie v meste Hlohovec je po zenite životnosti až
na niektoré výnimky ako je ul. M.R. Štefánika, Jarmočná, Balatónska a Štúrova, kde bola
vybudovaná kanalizácie nová. V tejto súvislosti treba upozorniť na veľmi zlý technický stav
kanalizačných prípojok bytových domov, ktoré sú vybudované z rôznych materiálov a sú už
po dobe životnosti.
3) Technické služby
Čerpanie rozpočtu za rok 2010
04.5 Doprava
Údržba MK – boli opravované výtlky zmesou CANADER a asfaltovou drťou. V Šulekove
na ul. Mlynská sa spevňoval povrch asfaltovou drťou. Opravovali sa chodníky zo zamkovej
dlažby na ul. Za poštou, Pribinova, Hollého, M.R.Štefánika, Zábranie, Za poštou, pri
bankomate, Manckovičova a Nitrianska. V parku na ul. Rázusova sa robili práce na
rekonštrukcii, osádzali sa poklopy na ul. Jesenského, Zábranie a Ľ:Zúbku. Bolo odvezených
a uložených 854,09 t odpadu z vybúraných hmôt. Oprava živičných povrchov bola vykonaná
v celkovej ploche 9 690,68 m2 – viď priložený zoznam. Na ul. Svätopeterská v areáli garáží
boli vykonané terénne úpravy. V Šulekove bola vykonaná úprava nespevnenej plochy pri
kostole a osadené obrubníky, na ul. Podzámska bola vybudovaná nová spevnená plocha pre
autobusové nástupište. V Zámockej záhrade sa opravili asfaltové povrchy, osadili sa
odcudzené kanalizačné vpuste na ul. Radlinského, Svätopeterská, Dukelská, Čulenova,
Michalská.
Boli vybudované spevnené plochy pre TKO na ul. Vinohradská, M.Bela,

Hlohová

a spevnená plocha pre priechod pre chodcov na ul. Dukelská.
Oprava čakárni MVD – na ulici Hlohová bola trikrát vymenená sklená výplň na dvoch
autobusových prístreškoch, na ul. Dukelská bola opravená odtrhnutá strecha z lexanu, vo
vlastných výkonoch sme odstraňovali nápisy a čistili prístrešky, z ul. Vinohradská bola
odstránená nefunkčná čakáreň.
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Oprava a údržba zábradlia – bolo opravené zábradlie na ul. Nábrežie A.Hlinku
a odstránené pri DK na ul. Starý rínok. Pracovníci verejno-prospešných prác vykonávali náter
zábradlí v meste, zakúpený bol iba materiál na túto činnosť. Na cyklochodníku bolo
zváraných 5 ks zábran, na ul. SNP pri kruhovom objazde bolo zdemontované zábradlie.
Oprava schodov – bolo opravené schodište na ul. Nitrianska, oproti Lidl, kde boli vyrobené
a namontované aj kovové pásy pre detské kočíky, oprava stupňov bola vykonaná na ul.
Závalie a Podzámska, Michalská, Fraštacká, Zábranie.
Údržba a opravy dopravného značenia – na území mesta bolo vymieňané a opravované
chýbajúce a poškodené DZ, opravovaný betónový stĺpik zabraňujúci vstupu na pešiu zónu. Na
ul. Podzámska

a J.Kráľa boli osadené dopr.zrkadlá,

vykonalo sa vodorovné dopravné

značenie.
Oprava a údržba parkovacích miest na sídliskách – na ul. Manckovičova boli odstránené
mobilné garáže neoprávnené osadené, opravila sa dlažba na nádvorí pri Špitáliku.
Oprava a rozšírenie spevnených parkovacích plôch – boli vybudované spevnené plochy na
ul. Michalská – 105 m2, na ul. Nábr.A.Hlinku – pri hrádzi boli vybudované parkovacie
plochy 434 m2, Koperníkova – 95 m2 a odbočovací pruh na Nám.sv.Michala.

05.1 Nakladanie s odpadmi
Čistenie verejných priestranstiev a zimná údržba – bola vykonaná zimná údržba počas
zimných mesiacov – posýpanie, ručné odhŕňanie,

uloženie odpadu z čistenia VP

multifunkčným vozidlom na skládku, výsyp smetných plastových košov. Strojné čistenie MK
a chodníkov vč. pešej zóny multifunkčným vozidlom Bucher City Cat. Vo vlastných
výkonoch bol zbieraný a odvážaný odpad z čistenia mesta. Vo vlastných výkonoch sme čistili
rigoly na ul. Šomodská a Fraštacká zanesené po prudkých dažďoch, schody, obrubníky. Čistil
sa Šumperský jarok pri Kauflande po záplavách. Po záplavách sa čistili ulice. Na ul.
Kamenohorská sa čistil rigol. V jesennom období sa čistili VP od spadnutého lístia.
Čistenie kanalizačných vpustov –

bolo vyčistených 910 ks vpustí a zakúpených

a osadených bolo 600 ks bahenných košov.
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Montáž a výmena košov 50 l - bolo vymenených 60 ks poškodených a namontovaných 11
ks nových smetných košov.
06.2 Rozvoj obcí
Údržba VZ Zámocká záhrada – orezávali sa stromy, 6 ks sa vyrúbali a vyvážal sa odpad
z čistenia, vyhrabali sa trávniky, odstránila sa zimná ochrana ruží, vysadili sa letničkové
záhony, odburinili a ostrihali ruže , vykonali sa štyri kosby. Vo vlastných výkonoch sa
opravovali závlahy na terasách a čerpadlo v jazierku. V jesennom období sa vyhrabali
vybrané trávnaté plochy.
Elektrická energia – Jazierko Z.z. – celková spotreba el.energie bola 819,28 €.
Elektrická energia – fontány –. celková spotreba el. energie bola 1 436,47 €.
Údržba VZ – MČ 1,2,4,5, 3, Šulekovo -

v MČ boli orezané stromy a kríky a prevedené

štiepkovanie drevného odpadu z orezov, odvoz drevného odpadu z orezov vykonávaných
ZSE, a.s... Boli vyhrabané trávniky, odstránená zimná ochrana ruží, okopané a ostrihané ruže,
zrezané živé ploty, nakúpené a vysadené 3000 ks ruží, opravené závlahy. Záhony cibuľovín
boli zrušené a vysadené letničky, trávniky prevzdušnené a pohnojené. Celoplošne boli
vykonané štyri kosby, vybraté plochy v centre mesta boli kosené podľa potreby.

Na ul.

Rázusova bola vykonaná rekonštrukcia parku. V letnom období sa vykonávalo čistenie
vysadených vegetačných nádob, kríkových skupín, letničkových záhonov, záhonov ruží.
V jesennom období boli zrušené letničkové záhony, zazimované ruže, vyhrabané trávniky.
Údržba a úprava terás Z.z. – boli vyhrabané trávniky, odstránená zimná ochrana ruží,
odburinené, chemicky ošetrené ruže, celkove boli vykonané štyri kosby, chemicky
odburinené boli aj chodníky na terasách. V jesennom období boli zrezané a zazimované ruže
a vyhrabané trávniky.
Výsadba vzrastlej zelene – bolo zakúpených a vysadených 59 ks drevín.
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Údržba fontán a vodné – opravené a spustené fontány na ul. Starý rínok a Nám.sv.Michala,
bola vykonávaná pravidelná údržba, ročná spotreba vody vo fontánach bola 285 m3.
V letnom období bola opravená pitná fontána v parku na Nám.sv. Michala.
Ochranný postrek gaštanov a platanov – bol vykonaný ochranný postrek gaštanov
a platanov.
Výrub stromov – boli vyrúbané stromy v počte 105 ks.
Údržba VZ – Šianec – boli vykonané tri kosby, opravený smetný kôš poškodený ohňom,
pravidelne čistené plochy od odpadkov a ich odvoz.
Údržba VZ – Priemyselný park – boli vykonané tri kosby uvedených plôch.
Oprava lavičiek – v Zám.záhrade bol vykonaný náter betónových lavičiek, na ul. Rázusova
v parku boli osadené 3 ks lavičiek.
Zbúranie objektu pri vstupe do Zámockej záhrady, úprava terénu a odstránenie drevín
- plocha bola vyčistená od náletových drevín . V mesiaci október sa objekt zbúral a plocha
bola dočistená.
08.4 Náboženské a iné spoločenské služby
Elektrická energie cintorín –

boli hradené zálohy za mesiac 1-11/2010 a v mesiaci

december bolo vyúčtovanie záloh, celková spotreba el. energie bola 1 104,30 €.
Úhrada za dodávku prevádzkovej vody - vo vlastných výkonoch boli opravené rozvody
prevádzkovej vody na miestnom cintoríne v Hlohovci. 352 m3 prevádzkovej vody bolo
spotrebovanej na cintoríne v Hlohovci a v Šulekove bola spotreba vody 725 m3.
Odvoz odpadu z cintorína – bolo odvezených 116 ks VKK a uložených 150,36 ton odpadu
z cintorínov.
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Údržba VZ – cintoríny –

orez stromov a kríkov, zvoz smetia do veľkokapacitných

kontajnerov, zimná údržba chodníkov, kosenie trávnatých plôch.
Údržba osvetlenia – cintoríny – firma Anton Kvanta vykonala opravu a údržbu verejného
osvetlenia na cintoríne v Hlohovci a v Šulekove.
Vybudovanie prístupového chodníka – v júli bol vybudovaný prístupový chodník na nový
cintorín v Hlohovci.
Verejné osvetlenie
Údržba verejného osvetlenia – v januári bola vykonaná demontáž vianočných dekorov,
celoročne bola vykonávaná bežná údržba a oprava porúch na VO. Na ul. Fraštacká
a Priemyelná bol doplnený nový svetelný bod poškodený po dopr.nehode. Na ul. Za poštou,
za budovou predajne Jednoty bol osadený nový svetelný bod. Na ul. ČSA bola vykonaná
oprava VO po nehode, rekonštrukcia VO na Nám. sv. Michala. Boli osadené vianočné dekory
v meste a v m.č. Šulekovo.
Oprava a údržba vianočných dekorov – pred montážou bola vykonaná oprava poškodených
častí dekorov a vymenené svietidlá.
Nevyhnutné opravy VO – položka bola čerpaná v rámci údržby verejného osvetlenia.
Vysielacie a vyd. služby
Údržba mestského rozhlasu - bola vykonaná oprava rozhlasu v Šulekove.
Demontáž pôvodných rozvodov mestského rozhlasu – bola vykonaná demontáž drôt.
a kábl. vedenia mestského rozhlasu v m.č. Nová Štvrť a Peter.
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Šport a voľnočasové aktivity
Údržba detských ihrísk – na Mestskom detskom ihrisku na ul. Podzámska bol ostrihaný živý
plot, vyhrabané trávniky, dosypaná kôra do doskočísk šmýklaviek v Hlohovci aj v Šulekove.
Bola vykonaná tvaromiestna obhliadka jednotlivých detských ihrísk a skontrolované prvky,
postupne sa odstraňujú zistené nedostatky. Bol vymenený piesok v množstve 26 m3, opravené
prvky na detských ihriskách, premývané pieskoviská a kosené plochy. V priebehu roka bol
premývaný a prehrabávaný piesok vo vybraných pieskoviskách, dosýpala sa dekoračná kôra,
kosili sa plochy na ul. Podzámska a v Šulekove, opravovali sa poškodené lavičky.
Výrub stromov v areáli Šulekovo – na základe rozhodnutia bolo vyrúbaných 11 ks topoľa
čierneho.
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4/Stav ekonomiky
1. oddiel : Náklady a výnosy
Spoločnosť k 31.12.2010 vykázala hospod. výsledok vo výške

Výnosy predstavovali čiastku

3 422 037 €

Náklady prestavovali čiastku

3 346 173 €

75 864 €

Tab.č.1 Členenie nákladov a výnosov k 31.12.2010
Náklady v €
823 136

Nákup pitnej vody
Spotreba mater. na opravy a údržbu

22 316

Spotreba režijného materiálu

1 292

Spotreba materiálu – čistiace prostriedky

1 008

Spotreba PH

16 228

Spotreba kancelárske potreby

3 242

Spotreba materiálu OBPP

4 342

Spotreba DHM, DNM

4 764

Spotreba energie

26 921

Opravy a údržba

48 967

Čistenie odpadových vôd

775 897

Čistenie kanalizačnej siete

31 527

Telefónne poplatky

5 115

Poštovné, poplatky pošte

9 106

Rozbory vody

23 240

Nájomné BH

9 215

Školenia, skúšky

2 555

Služby – právne, ekonomické

3 665

Softvér

6 167

Deratizácia

2 139

Nájomné MÚ

16 597
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Výnosy v €

Ostatné služby – opravy vodomerov

4 139

Zemné práce po poruchách

1 651

Ostatné služby

3 444

Ostatné finančné náklady

2 887

Tvorba oprav.položiek k pohľadávkam

3 107

Dary a sponzorské

830

Poistné

4 321

Mzdy a odvody

394 875

Sociálne náklady

14 330

Dane a poplatky

4 393

Odpisy NIM a HIM

86 656

Úroky - leasing

149

Rezervy

0

Technické služby

987 952

Náklady spolu

3 346 173

Tržby VaS

2 116 512

TS – vlastné výkony

218 872

Tržby technické služby

987 952

Kapitálový transfer – časové rozlíšenie

51 415

Ostatné finančné výnosy

901

Ostatné prevádzkové výnosy

458

Fakturácia mimo FVS

10 522

Bežný transfer

13 946

Odpis pohľadávky

21 459
Náklady spolu

3 346 173

Hospodársky výsledok
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75 864 €

2. oddiel : Záväzky
Spoločnosť k 31.12.2010 vykazuje celkové záväzky vo výške

383 350 €.

Tab.č. 2 Členenie záväzkov z obchodného styku – faktúry
Dodávateľ

Druh dodávky

Splatnosť

Mestská ČOV

Hodnota
v€
15 634 €

Čistenie odp. vôd

6/2010

Trnavská vod. spol.

88 630 €

Nákup pitnej vody

2/2011

Bežné faktúry
z obchod. styku

160 018 € materiál, služby, energie

Dodávatelia
techn. služieb

24 819 €

služby platené z dotácie

12/2010

Dodávatelia
techn. služieb

39 785 €

služby platené z dotácie

1/2011

Celkom :

335 886 €

Záväzky z obchodného styku – spolu :

335 886

z toho : do lehoty splatnosti

295 433 €

po lehote splatnosti

40 453 €

Celkové členenie záväzkov je nasledovné :
záväzky z obchodného styku
záväzky voči zamestnancom
záväzky sociálneho zabezpečenia
daňové záväzky

335 886
20 140
8 790
18 534
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€
€
€
€

€

1/2011

Finančný majetok k 31.12.2010
pokladnica
ceniny
bankové účty

633 €
1 902 €
264 252 €

Finančný majetok spolu

266 787 €

3.oddiel : Pohľadávky
Spoločnosť vykazuje k 31.12.2010 pohľadávky v celkovej výške

334 684 €

Členenie pohľadávok je nasledovné :
fakturácia vodného a stočného
fakturácia mimo FVS
daňové pohľadávky (preddavok dani z príjmu )
opravná položka k pohľadávkam

303 946 €
7 843 €
18 482 €
4 413 €

Pohľadávky z obchodného styku – fakturácia :

311 789 €

Z toho :

z toho do lehoty splatnosti

239 115 €

po lehote splatnosti

72 673 €

4.oddiel : Dlhodobý hmotný a nehmotný investičný majetok
Spoločnosť vykazuje k 31.12.2010 majetok v nasledovnom zložení :
nehmotný investičný majetok
ostatný investičný majetok
Majetok spolu :

14 465 €
809 470 €
823 935 €

V roku 2010 spoločnosť nenadobudla žiadny majetok formou leasingu a v súčasnosti nespláca
žiadnu leasingovú splátku.
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Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
Správa o hospodárení spoločnosti k 31.12.2010
Spoločnosť k 31.12.2010 dosiahla kladný hospodársky výsledok v sume 75 864 €.
Náklady spoločnosti dosiahli sumu 3 346 176 €. Najväčšie nákladové položky sú :
nákup pitnej vody
čistenie odpadových vôd
mzdy a odvody
objednané práce tech.služby

823 136 €
775 897 €
394 875 €
987 932 €

Výnosy spoločnosti dosiahli sumu 3 422 037 €. Najväčšie výnosy:
fakturácia vodného a stočného
práce techn.služieb
technické služby- vlast.výkony

2 116 512 €
987 952 €
218 287 €

Ďalšie podrobné členenie výnosov a nákladov obsahuje tabuľka č.1.
Celkové záväzky spoločnosti k 31.12.2010 predstavujú sumu 383 350€. Z toho záväzky
z obchodného styku sú vo výške 335 886 €, z ktorých nevysporiadané záväzky z minulých
období sú vo výške 40 453 € ( tabuľka č. 2).
Ostatné záväzky z obchodného styku sú uhrádzané priebežne do lehoty splatnosti.
Celkové pohľadávky k 31.12.2010 predstavujú sumu 334 684 €.
Pohľadávky z obchodného styku predstavujú sumu 311 789 €. Pohľadávky po lehote
splatnosti vo výške 72 673 € sú vymáhané upomienkami a následnými odstávkami pitnej
vody priebežne.
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5) Východiská pre rok 2011
1. Verejný vodovod
V oblasti správy verejného vodovodu sa zameriame hlavne na výmenu vodomerov a
posuvných uzáverov. Preventívnymi kontrolami a opravami vodovodnej siete sa

budeme

snažiť dodržať straty aspoň na súčasnej úrovni.
2. Verejná kanalizácia
V meste Hlohovec nie je súčasťou vodovodnej

a kanalizačnej siete Mestská čistička

odpadových vôd. Tá pôsobí ako samostatný subjekt a odčerpáva VaTS, s.r.o. viac ako
polovinu finančných prostriedkov získaných prevádzkou vodovodnej a kanalizačnej siete.
Doporučujeme preto Valnému zhromaždeniu spoločnosti, aby vyvinulo úsilie na spojenie
spoločností VaTS, s.r.o. a MČOV, s.r.o. do jedného celku. Prinesie to úsporu mzdových
prostriedkov, zlepší sa kontrola subjektov vypúšťajúcich do kanalizácie škodlivé látky
a vznikne možnosť investícií do vodovodných a kanalizačných sieti v meste Hlohovec.
3. Technické služby
V oblasti technických služieb chceme nadviazať na úpravu zelene z roku 2010 a to najmä
vybudovaním parku na ul. M. Bela , kde budú vysadené vzrastlé tuje, letničky a upravený
chodník. Na ulici Svätopeterská v časti bývalého cintorína bude vybudované pietne miesto,
kde budú vykonané stavebné úpravy a vysadené trávniky a vzrastlá zeleň. V roku 2011
chceme vysadiť ďalších 2500 ks šípových ruží.
Pretrvávajúcim problémom je výrub prestárlych stromov v jednotlivých mestských
častiach a v Zámockej záhrade, kde naše možnosti sú limitované výškou prostriedkov
určených v rozpočte Mesta Hlohovec. Požiadavky na výrub stromov každým rokom vysoko
presahujú finančné možnosti VaTS, s.r.o..
V rámci opravy, údržby a čistenia mestských komunikácii sa zameriame najmä na tie
miesta, ktoré ohrozujú bezpečnosť chodcov a bezpečnosť cestnej dopravy. Vzhľadom na
zvýšené požiadavky na čistotu mesta bude zakúpené nové zametacie vozidlo a využijeme
i ponuku úradu práce, aby sme očistu mesta prevádzali pomocou dlhodobo nezamestnaných.
V rámci údržby verejného osvetlenia sa zameriame najmä na výmenu stožiarov verejného
osvetlenia a to najmä tých, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie občanov tým, že sú
prehrdzavené a pri silnom vetre môže prísť k ich zrúteniu. V spolupráci s mestom vykonáme
opatrenia i na úsporu elektrickej energie pri verejnom osvetlení.

Pri riadení správy

cintorínov v meste Hlohovec sa zameriame predovšetkým na čistotu a úpravu cintorínov,
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výrub stromov, ktoré poškodzujú majetok občanov a zdokonalenie pasportizácie hrobových
miest.
4. Ekonomika
Spoločnosť ukončila rok 2010 s kladným hospodárskym výsledkom v celkovej výške
75 864 €. Ku dňu 31.12.2010 vlastnila spoločnosť dlhodobý hmotný a nehmotný investičný
majetok v sume 823 935 €.
6) Návrh na rozdelenie zisku
Spoločnosť dosiahla zisk vo výške 75 864 €.
nasledovný:

Návrh na rozdelenie zisku je

dosiahnutý zisk navrhujeme preinvestovať v oblasti

rekonštrukcii

vodovodných a kanalizačných sietí a nákup strojno- technologických zariadení.
7) Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali osobitný
význam.
8) Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Spoločnosť neúčtovala o výdavkoch na vedu a výskum.
9) Obchodné podiely materskej účtovnej jednotky
Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu podnikov. Patrí
však do konsolidačného celku.

Konsolidovanú

účtovnú závierku zostavuje materská

spoločnosť, ktorou je Mesto Hlohovec. Spoločnosť účtovala o obchodnom podiele materskej
účtovnej jednotky.
10) Organizačná zložka v zahraničí
Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
V Hlohovci 12.05.2011
JUDr. Jozef Sobotovič
konateľ spoločnosti
Príloha :
Správa nezávislého audítora
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Poznámky k účtovnej závierke
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