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1/ Uvod

Výročná spľáva si kladie za cieľ podať obtaz o hospodáľení v účtovnom roku 2019

2ĺZái<ladné údaje o spoločnosti.

NŁov spoločnosti: LoZoRNo spol' s ľ.o.
Sídlo: Hlavná 1

90055 Lozoľno
lČo: 44 852142
DIČ: 2022849774
Registľačná doloŽka: obchodný registeľ okľesného súdu Bratislava I,

odd. Sľo, vl.č:. 59238lB
D eřl založęnla: 22.06.2009
Deň zápisu: 03.07.2009
Pľedmet podnikania: 1. Prevádzkovanie veľejných vodovodov pĺe kategóriu V-l

2.Pręvádzkovanie verejných vodovodov pľe kategóriu K-1
3. Čistenie kanalizačných systémov
4. Kúpa tovaľu na účely jeho predaja konečnému spotrebitel'ovi
/maloobchod/alębo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
6. Spľostľedkovateľská činnosť v oblasti ýľoby
7. Sprostľedkovateľská činnosť v oblasti sluŽieb
8. Nákladná cestná dopľava vykonávanávozidlami s celkovou
hmotnosťou do 3,5 t vľátane pľípojného vozidla
9. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
1 0. Správa a ífužbakomunikácií
l 1. Čistiace a upratovacie práce
12. Prenájom nehnutęl'ností spojený s poskytovaním iných než
zákLadných služieb spojených s pľenájmom
13. Pľenájom hnuteľných vecí
l4. Správa bytového a nebytového fondu
1 5. Pľevádzkovanie športoqf ch zariaderu
16. orgaruzovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
17. Reklamné a maÍketingové sluŽby
1 8. Vodoinštalatérstvo
19. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
20. Pľípravné práce krealizácii stavby
2l. Dokončovacie stavebné práce prirealizácií exteriérov a interiérov

Spoločníci: obec Lozoľno
Štatutáľny orgán: Lucia Hájniková - konateľ
Dozorná rada: Ing. Jana Tľnková, Ladislav Kľechňfü, Doc. Ing. Maľek Sokáč , PhD.
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3/ Účtovná závieľka

Spoločnosť účtuje o stave a pohybe majetku, záv'ázkoch, pohl'adávkach, nfüladoch' ýnosoch
a hospodáľskom qisledku v sústave podvojného účtovníctva. Účtovníctvo vedie v súlade s
ustanoveniami Zźů<ona č,.43112002 Z.z. o ričtovníctve v zneni neskoľších pľeđpisov a
doplnkov Zttkonao úětovníctve a Účtovnej osnovy a postupov účtovania pľe podnikateľov.

Účtovníctvo za rok 2019 bolo spracovávané automaticky pomocou programu KROS interným
Zamestnancom * Ing. Baľborou Trochtovou.

Účtovná zěĺvięrka spoločnosti zarok2al9 bolavykonaná v súlađe s príslušnými právnymi
pređpismi a pozostáva zýkazov Súvaha, Yýkaz ziskov a stľát a Poznámky účtovnej závierky
mikľo účtovnej jednotĘ. Účtovná zźlvierkanepodlieha povinnosti oveľenia audítorom.

4/ Rozbor výsledku hospodárenĺa, majetku, vlastného imania azáxäzkov

HoSPoDÁRSKY VÝSLEDoK

V ľoku 2al9 sa dosiahol hospodáľsky ýsledok _ zisk po zdanení vo qfške l8 691 €.
V poľovnaní s rokom 2018' kedy bolHV po zdanení_ stľata vo r4ýške 31 021 €' Rozdielvo
ýsleđku hospodáľenia opľoti ľoku 2018 je podrobne uvedený v ľozbore nákladov a qýnosov.

Náklady a výnosy
Spoločnosť dosiahla v ľoku 2019 celkové náklady vo výške 369 60Ü €, v ľoku 2018 boli
náklady 354 64I € , čo je zqišenie nákladov o 14 959 €. Nárast nákladov podl'a jednotlivých
poloŽiek nákladov je uvedený v priloŽenej tabul'ke'

Výnosy celkom v ľoku 2019 boli vo qýške 388 291 €, v ľoku 2018 boli vo ýške 323 620 €,
čo je zrýšenie výnosov o 64 67l €. Zqfšenie výnosov podľa jeđnotliých položiek je uvedené
v pńloženej tabuľke.

NEoBEŽNŕ MAJEToK

Majetok celkom zarck2}l9 je vo qýške I83 Ż67 €.

Dlhodobý hmotný majetok
Majetok je evidovaný a ođpisovaný v súlade so zákonom ě.595lŻ003 Z.z o đani z pľíjmov v
zneni neskorších predpisov.
odpisový plan účtovných odpisov majetku vychádza z toho, že beľie za ztklad spôsob
odpisovania podľa daňoqých odpisov. odpisy účtovné a daňové sa teda ľovnajú.

Spoločnosť l,ykazuje hodnotu dlhođobého hmotného majetku v sume brutto 63 642 €,
oprávky sú 59 332 €. V roku 2019 nebol zakiryeý žiadny dlhodobý ľľnotny majetok.

oBEŽNÝ MAJEToK

Zásoby
Zásoby v celkovej sume 36 € pľedstavujú nespotľebované pohonné ľunoty k3l.lŻ.20l9.
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Pohloadávky

Krótkodobé pohľadávlcy k 3l .12.2019 sri vo qýške 136 047 €, . V minulom ľoku boli vo ýške
l32773 €' čo je nárast o 3 274 €. VšeĘ tieto pohľadávky sú pohľadávkami z obchodného
styku.

Pohľadávky po lehote splatnosti k 3LI2.2019 sú vo ýške 87 368 €. K pohľadávkam po
splatnosti boli v roku 2019 tvorené opľavné položky vo výške 8 475 €,.

ostatné pohľadĺźvlE pľedstavujú časové rozlíšenie. PoloŽku časového ľozlíšenia tvoľia
náklady budúcich období vo výške 2 533 €, je to poistné vyplývajúce z poistných zmlúv.

B. vLAsTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

Spolu vlastné imanie azávázky za ľok 2019 sú vo qýške |83 Ż67 €,

Vlastné imanĺe
Vlastné imanie spoloěnosti v ľoku 2019 je vo aýške 150 682 €. opľoti ľoku 2018 je to naľast
o 38 69l €.

Základné imanĺe
Základné imanie spoločnosti bolo v ľoku 2019 naqýšené a tvorí ho hodnota 25 000 €.

Zákonný rezervný fond
Zákonrý rczervný fond je vo výške I 24I €. a opľoti ľoku 201 8 je nezmenený

Neľozdelený zisk
Nerozdelený ziskzminulých rokov je 105 750 €'

ZáväzĘ
Zostatok celko1ých zćtvázkov k31.1 .2.2019 je vo vyške 32 585 €. opľoti roku 2018, kedy
boli záviizky vo výške 34 240 € je to pokles o 1 655 €.

Dlhodobé závdzlql pľedstavuje záväzokzo sociálneho fondu vo qiške 47 €.

Krótkodobé závdzlql sú celkovo vo výške 25 274 € v porovnaní s rokom 2018, kedy dosiahli
qýšku 27 085 €, sú niŽšie o sumu 1 811 €. Ztoho :

Zóvdzlql zobchodného stylał _ zostatok účtu vroku 2019 je 10 146 €,vroku 2018 bol
zostatok vo výške 9 436 €, náľast zostatku záviizkov je o 710 € (FCC - zneškodnenie kalu
I 312,22€,ZsE 6 639,43 €, DMS Contľol System,s.r.o. _ prenos đfi ČS a vodojem 1 18s € )

Zivdzlql voči zamestnancom a poisťovniam sí vo qýške II 736 €. Tieto záväzĘ predstavujú
zostatok nevyplatených miezd za mesiac decembeľ vo qýške 6 814 € a zostatok nezaplatených
odvodov zdravoĘfm a sociálnej poisťovni za mesiac december 2019, ktoré sú splatné v
mesiaci januaÍ2020 vo qýške 4922€.

Daňové závdzky v súhľnnej sume 3 392 €, pľedstavujú sumu DPH, dane zo závislej činnosti za
mesiac decembeľ a dane z motorových vozidiel zarok2019, ktoľé sú splatné v januáľi 2020.
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Krátkodobé ľezervy zarok 2019 sú vo výške 7 264 € . Rezeľvy boli tvorené na nevyčeľpané
dovolenky zamestnancov a s tým súvisiacę zdľavotné a sociálne poistenie.

Spoločnosť ako qýsledok svojho hospodaľenia za rok 2019 vykázala zisk vo výške
l8 69l,34 €, jeho rozdelenię navľhujem nasledovne:

- pľeúčtovanie na účet 428 _ Neľozdelený zisk minulých ľokov vo výške 12 000 €
- tvoľba sociálneho fondu na účet 472 _ Závazky zo sociálneho fondu vo výške 6 69l,34 €

V ďalšej časti Vós obozndmím s vykonanými pľdcami, ktoré boli uykonúvgné v príebehu
ľoka 2019 v stűvislosti s vodovodom a kanalizltciou:

V ľoku 2019 bolo vyčistenej odpadovej vody 189 375 m3, z toho Plastic a Ineľry 40 739
m3. Množstvo spotľebovanej pĺtnej vody za ľok 2019 bolo 148 006 m3.

V januári 2019 boli odobľané vzorĘ kalu z Čov. Vyčistili sme vyľovnávaciu náđrž na
Čov od mastnoty. Boli pľeskušané trasové uzźtvery. Boli odkalené koncové hydranty. Bolo
odvezené čerpadlo z vyľovnávacejnádtže +jedno tezetvné, do opľavy Fy. Hydrotech

Vo febľuári2}L9 bolo dovezené z opravy čeľpadlá fy Hydrotech. odstľaňovali sme poľuchu
na vodovodnom potrubí v zóne bývania pńemeľ 80 * bol ľobený ýrez na potrubí + nový
navÍtavací pás. Bol lykonaný odbeľ vzoriek fu Hydrotech _ Ing. Foľgová. odvezené bolo
čeľpadloč. 1zVN.

V maľcĺ za19 Íy Hydrotech bolo dovezené čeľpađlo z VN po opľave. Na základe objednávky
nám bol dovezený flokulant a odpeňovač. Vyěistila sa pľečeľpávačka Hlboká ô/ PD Lozorno.
Bola pľivolaná fy Hydľotech na poruchu odstľedivĘ azátoveň prebehla ýmena poistného
ventila na novom dúchadle. Čĺstĺlĺ sme VN na ČoV - Technické sluŽby Zohor.

V apľíIi 20L9 zač,aLi sme s plánovaným ěistením nádrži na vodojeme _ z250 m3 nádrže sme
odstľánili nečistoty _ piesok a kal. Následnę sme ná&ž, vydezinfikovali chlórom. Na základę
objednávky nám bolo dovezené nové dúchadlo ,,Aerzen'o a bola vykonaná demontáž starého
đúchadla a následne montáž nového dúchađla ,oAeľZen". Bola opravovaná ľiadiaca jednotka
na odstľedivke. Do prevádzky bolo spustené dúchadlo 

',Aeľzen". 
Fy Hydrotech odviezla do

opravy čeľpadlo z prečerpávačky Hlboká a po opľave bolo namontované đo prečeľpávačky
späť. Bola napustená nádrŽč. 1 na vodojeme a spustená do pľevádzky. Vypustili sme nádrž č.
2 na vodojeme.

V májĺ 2019 sme mali poľuchu na kanalizačnom potrubí na Lesnej ulici _ bola zlomená
kanalizačná ruľa. Fy Hyđrotech * Aęrzen vymenila olej na dúchadle Aeľzen po 200 mth.
odstľaňovali sme poruchu na vodovodnej pľípojke na Dlhej ulici - bola nutná odstávka vody
na 1 hod. odstľaňovali sme ďalšiu vzľriknutu poruchu na vodovodnom potrubí na Veternej
ulici _ bol uľobený výrcz potrubia apoužitý noqý navŕtavací pas pľiemer 100. Fy Hydľotech
odobľala vzorĘ odpadovej vody na Čov'

V júni 2019 Po objednávke nám bol dovezený chloľňan sodný 4 x 35 litľov na úpraw vody
na studniach. odstraňovali sme poruchu na vodovodnej pľípojke na Družstevnej ulici _
pľasknutá prechodka. Vyčistili sme pľečerpávačku Hlboká - PD Lozorno.
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v júti 2019 bola odstľaňovaná porucha na studni č.3. Preskúšali sme trasové lzźwery

V auguste 2019 po vyhodnotení havaľijného stavu bola prerábanákanalizácia v Základnej
škole aosadená nová pľečerpávačka s lapačom tukov. Po objednaní bol dovezený flokulant.
Pánom Kĺchňaým bola vykon aná opr av a vysielačiek

V septembri2019 čistili sme prečerpávačku Hlboká _ PD Lozoľno. Pánom Kľchňaqým bola
łymenená kaľta vo vysielačke na vodojeme slúžiaca na pľenos dát. Fy Hydrotech bol
odvezený do seľvisu nefunkčný ťrekvenčný menič z odstredivĘ.

V oktobri 2019 vykonali sme pľeskúšanie trasoqých uzáveľov. odkalili sme koncové
hydranty. Bol pľivezený frekvenčný menič po opľave a následne spustený đo pľevádzky .Fy
AquaLab vykonala odber vzoľiek na vodojeme a p. Ing. Foľgová odber vzoľiek na ČoV.

V novembri 2019 Zfy. Hydrotech Ing. Forgová zaškolila na Čov p. Kalinu nového
pracovníka nastupujriceho na jej miesto. Čistili sme prečerpávačĘ na Hlbokej lzachytentl
mastnota na stenách/ azőna bývania.

V decembri 2019 Vykonaný odbeľ vzoriek Ing. Lopašovským na vodojeme. Fy. Hydrotech
odviezla dúchadlo Robushi do opravy

V roku 2019 bolo zakúpených 80 kusov vodomerov, ktoľéje potľebné postupne po skončení
doby ciachovania čo je 6 ľokov vymieňať.

Priebežne podľa termínov sú vypľacovávané štatistiĘ, ýkazy, tabuľky apoplatkové
oznámenie apriznaĺńe pre Slovenský vodohospodĺáľsky podnik, pre Výskumný ústav vodného
hospodárstva' pľe Regionálny rĺrad veľejného zdravotníctva Bratislava, ZBERVAK a pre
Urad pre reguláciu sieťových odvetví.

LOZORNO spol. s r.o.
Hlavná 1, Lozorno

V Lozome,19.6.2019 tco
lČ DPH

+z
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PRIMA BANKA: 1-7 tr, 01/s600

Lucia niková
konateľka spoločnosti
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