
 

 
 

 

 

 

 

 



EKONOMICKÁ   ČASŤ 

 

 

1. Prehľad plnenia vybraných ukazovateľov k 30.6.2020 

 

 
Náklady spoločnosti 

 

 

 Nákladové položky podľa účtov sú prehľadne uvedené v prílohe č.1. 

 

Účet 501 – sú tu účtované náklady súvisiace so spotrebou materiálu, ktorý v prevažnej miere 

spotrebuje stredisko údržby pri údržbe a opravách strojno-technologických zariadení. Čerpanie 

tohto účtu je nízke z dôvodu, že údržba a opravy sa v kotolniach  vykonávajú prevažne pri 

odstávkach kotolní v druhej polovici roka- júl, august. 

 Mimo nákladov na údržbárske práce  sú  na účte 501 evidované aj pohonné hmoty, čistiace 

prostriedky, DKP, odborná literatúra a iné. 

 

Účet 502 – nákladový účet na nákup energií. 

– plyn:  spoločnosť BARDTERM, s.r.o. nakupuje plyn od SPP, a. s. na výrobu tepla 

v malých kotolniach a pri nedostatočnej dodávke tepla od BARDENERGY, s.r.o.  

vyrába BARDTERM, s.r.o. teplo z plynu aj vo veľkých kotolniach. 

– elektrická energia, voda a nakupované teplo  – prevažnú časť tepla, cca 90 %, 

nakupujeme od  BARDENERGY, s.r.o., ostatné nákladové položky sa odvíjajú od 

výroby a predaja tepla a sú primerané polročným výsledkom.  

 

Účet 511 – opravy a udržiavanie, plnenie na 41% - údržba a opravy sa vykonávajú prevažne počas  

                   letných mesiacov, mimo vykurovacej sezóny. 

Cestovné / účet 512 /- čerpanie je nízke aj vzhľadom na pozastavené školenia   a cestovanie počas    

                   pandémie COVID 19 

 

Účet 518 –   ostatné služby: 

– stočné:  náklady na stočné sú platené úmerne k nákladom na nákup studenej vody, 

plnenie na 48,2  %. 

– nájom – náklad za prenájom administratívnej budovy platený spoločnosti BARDBYT, 

s.r.o. 

– revízie, atesty – nevyhnutné náklady na strojno – technologické zariadenia pri výrobe 

tepla a teplej úžitkovej vody 

– výrobná réžia – metrológia,  prepravné, atď. 

– správna réžia – školenia, audit, právne a poradenské služby, telefónne poplatky, 

poštovné známky,  výpočtová technika, reklama a iné. 

– prenájom  energetických zariadení – nájom hradený Mestu Bardejov za prenájom  

      energetických zariadení, ktorý je sčasti  investovaný do tepelného zariadenia. 

      Výška nájmu je stanovená podmienkami Výnosu ÚRSO a je úmerná výške predaného  

      tepla. 

 

Účty   521, 523, 524, 525, 527 – náklady na mzdy zamestnancov, konateľa a ostatné náklady s tým 

súvisiace /odvody na zákonné a ostatné sociálne poistenie, sociálny fond /. 

 

Účty 531, 532 a 538 – daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti /Krytá plaváreň/ a ostatné 

dane a poplatky / diaľničné známky, komunálny odpad, poplatky za rozhlas, súdne poplatky, atď. 

 

Účet 541 – náklady na investičný majetok – plnenie plánu investičných akcií je samostatnou 

časťou tejto správy. 
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Účet 548  – poplatky za členstvo v Slovenskom zväze výrobcov tepla / SZVT /, finančné náklady 

za poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku,  atď. 

           

Účet 551 – obsahuje odpisy majetku spoločnosti BARDTERM, s.r.o. 

 

Účty 562, 568 – úrokové náklady za čerpanie úveru a ostatné finančné náklady    

 

Náklady spolu k 30.6.2020 sú vo výške  2 898 092  €, čo je plnenie na 45,3 %. 

  

                 

Výnosy  spoločnosti  

 

Účet 602  – výnosy spoločnosti BARDTERM, s.r.o. sú v prevažnej miere  tvorené predajom tepla 

a teplej úžitkovej vody , poskytovaním služieb pre spoločnosť BARDENERGY, s.r.o., službami, 

ktoré poskytuje stredisko údržby a tržbami za služby poskytované krytou plavárňou, soľnou 

jaskyňou  a wellnessom. 

 

Účet 604  - tržby za tovar predaný na plavárni ( plavecké čiapky, okuliare, prezúvky)  

 

Účet 641 – tržby z odovzdaného investičného majetku / predaného mestu / sú zhodné s nákladmi 

na investičný majetok /účet 541 /, vykonávajú sa prevažne v druhej polovici roka  a ich skutočná 

hodnota bude vyúčtovaná až za celý rok 2020. 

 

Účet  648 – príspevok z Úradu práce ( zamestnanci plavárne počas COVID 19 ) a výnosy 

z poistných udalosti . 

 

 

Výnosy  spolu k 30.6.2020  sú vo výške  3 193 973  €, čo je plnenie na 49,6 %. 

 

 

2.  Stav pohľadávok a záväzkov 

 

Stav pohľadávok  za odber tepla a teplej vody k 30.6.2020  je vo výške 543 469,30 

€.uvedený ( príloha  č.2 )  

Dlhodobé pohľadávky po lehote splatnosti evidujeme voči spoločnosti BARDBYT, s.r.o. 

mestskému podniku BAPOS, Základnej škole na Vinbargu , Centre sociálnych služieb a Hotelovej 

akadémii. 

 

K 30.6.2020 predstavovali záväzky spoločnosti BARDTERM, s.r.o. 404 080,17 €.  

Najvyšší záväzok po lehote splatnosti z tejto sumy je vo výške 233 326,60 € voči spoločnosti 

BARDENERGY, s.r.o. 

 

 
TECHNICKÁ  ČASŤ 
 

 

Výroba a dodávka tepla na ústredné kúrenie (ÚK) a prípravu teplej vody (TV) je v našich 

podmienkach zabezpečená formou diaľkového kúrenia - zásobovania tepla zo systému centrálneho 

zdroja tepla CZT na základe zmlúv o dodávke a odbere tepla uzatvorených podľa zákona č. 

657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. 
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Výroba, nákup a predaj tepla sa realizuje v trinástich kotolniach /K01 až K12 a K26/ ,  kde 

je vlastná výroba ale aj nákup tepla od spoločnosti BARDENERGY, s.r.o. v pomere 2% výroba 

tepla a 98% nákup tepla. V ostatných kotolniach /K13 až K29 okrem K26/ sa teplo vyrába len 

spaľovaním zemného plynu. 

Nákup tepla sa realizuje cez odovzdávacie stanice spoločnosti BARDENERGY, s.r.o., ktoré 

sú nainštalované v kotolniach BARDTERM, s.r.o.. Ich primárna strana je napojená na rozvody 

tepla BARDENERGY, s.r.o. a sekundárna strana na rozvody tepla spoločnosti BARDTERM, s.r.o.. 

Na sekundárnej strane sa ešte teplo delí na teplo určené na ohrev teplej vody a teplo ústredného 

kúrenia. Odtiaľ rozvodmi do jednotlivých objektov spotreby. 

 

 

Prehľad výroby a predaja tepla a teplej vody, spotreby plynu a elektrickej energie: 

 

 

 

Investičné akcie   

V roku 2020 sú plánované investičné akcie vo výške 330 000 €, z toho suma 101 252 € je 

plánovaná ako spoluúčasť na financovanie rekonštrukcie rozvodov tepla v roku 2021 ( eurofondy ).  

Ostatné investičné akcie budú zrealizované až v druhom polroku 2020, po schválení  zmeny 

plánu  MsZ. 

Prehľad investičných akcií a ich návrh na zmenu je predložený MsZ samostatne, súbežne  

s týmto materiálom. 

 

Stredisko údržby 

Spoločnosť zabezpečuje prostredníctvom vlastnej údržby práce, ktoré majú neodkladný 

vplyv a zabezpečujú bezpečnú a hospodárnu výrobu a dodávku tepla a teplej vody odberateľom. 

Pracovníci údržby zabezpečovali odstránenie havarijných stavov, servis zariadení aj preventívne 

práce.  

Okrem množstva drobných prác, opráv, výmen a  nastavení zariadení, montáže meracej 

a regulačnej techniky sa podieľajú  aj na prácach realizovaných dodávateľsky.   

 

Z väčších porúch  to boli : 

Výmena skorodovaného potrubia na časti rozdeľovača  TV na kotolni K07 

Výmena skorodovaného potrubia TV  v objekte Ľudová Jedáleň okruh kotolne K01 

Výmena protiprúdových výmenníkov vody za doskové výmenníky  

Výmena skorodovaného potrubia K-11 ( únik vody pred vstupom do kotolne) 

 

 Plán 2020 
Skutočnosť 

k 30.6.2020 

 

Rozdiel 

 

%  plnenia 

k  plánu 

Vyrobené teplo v kWh   3 550 000   1 296 000   2 254 000 36,51 

Nakúpené teplo v kWh  69 000 000 41 028 550 27 971 450 59,46 

Predané teplo v kWh  68 440 000 37 944 758 30 495 242 55,44 

Predaj teplej vody v m
3
       154 550        80 417        74 133 52,03 

Spotreba plynu v kWh   4 320 000    1 577 000   2 743 000 36,50 

Spotreba el. energie v kWh   1 217 150       568 023      649 127 46,67 
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Výmena zásobníka TV  v bloku A2  okruh kotolne K-06  

Výmena skorodovaného potrubia UK a TV na okruhu kotolne K-11 ( Oprava úniku vody pri MŠ 

a po zistení stavu rozvodu TV aj výmena časti rozvodu TV) 

Výmena časti potrubia z dôvodu úniku kúrenárskej vody pri objekte Komunálnych služieb  

Výmena zásobníka TV  v bloku I2/7  okruh kotolne K-02 
 

Časť z týchto porúch  bola vykonaná  na rozvodoch tepla, na ktoré sme dostali nenávratný finančný 

príspevok a budeme ich ako celok meniť v roku 2021/2022. 

 

Po ukončení vykurovacieho obdobia 31.5. v kalendárnom roku nasledujú odstávky jednotlivých 

kotolní, výmenníkových staníc, odberných miest. Počas nich prebiehajú práce, ktoré je možné robiť 

len počas odstávky kúrenia alebo teplej vody. Tieto práce prebiehajú až do 1.septembra, kedy 

začína legislatívne vykurovacie obdobie. Po tomto dátume sme pripravení začať v prípade potreby 

s dodávkou tepla. 

 

 

Krytá plaváreň a wellness 

 

Krytá plaváreň a wellness bola po komplexnej rekonštrukcii otvorená 1.6.2018.  Kapacita 

bazéna je 60 osôb, wellnessu 30 a soľná jaskyňa je pre 5 dospelých a 6 detí. 

Prvý polrok tohto roku bol poznačený vírusom COVID 19 a tým bol celý areál plavárne zatvorený 

od 11.3.2020 do 13.6.2020. V súčasnosti je otvorený vstup do bazéna a soľnej jaskyne, wellness 

plánujeme otvoriť v septembri 2020. 

Plaváreň ( bazén ) využívajú základné školy, stredné školy, občianske združenia, ZŤP, policajný 

zbor,  cvičenie vo vode s profesionálnou cvičiteľkou, súkromné plavecké výcviky a najväčší počet 

hodín slúži verejnosti. 

Plaváreň je otvorená denne od 6,00 -21,00 hod, v sobotu, nedeľu a sviatky od 14,00 hod. -21,00 

hod.  

 

Zatvorením   plavárne na cca 3 mesiace sa znížili tržby nasledovne: 

 

Tržby:                       od 1.1.2019 – 30.6.2019             od 1.1.2020 – 30.6.2020                 rozdiel: 

 

Bazén                                   31 948,60 €                               18 354,50 €                         13 594,10 €  

Wellness                               27 057,00 €                               17 452,00 €                           9 605,00 €  

Soľná jaskyňa                        3 541,50 €                                  2 111,50 €                           1 430,00 € 

Spolu:                                  62 547,10 €                               37 918,00  €                         24 629,10 €               

 

Zároveň sa znížili aj náklady, hoci nie úplne, pretože aj počas zatvorenia plavárne musela byť 

zapnutá vzduchotechnika, vykurovanie, voda pri upratovaní, vypustení a napustení bazéna, 

víriviek, atď. 

Časť nákladov na mzdy  pracovníkov  počas krízy nám uhradil Úrad práce.  

Podrobný prehľad tržieb za 1. polrok 2020 je v prílohe č.3. 

 

 

 
 
 

        



 
 

 
 
 



 
 



 
 



 
 
 
 



 
 

             



 


