
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 

 

 

Materiál na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 

dňa  27. mája 2021 

 

 

 

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na 

rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované 

a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti  

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 
 

 

 

máj 2021 
 

 

 

 

 

Predkladateľ: 

 

Ing. arch. Matúš Vallo, v. r.  

primátor 

 

 

 

 

Zodpovedný: 

 

Mgr. Jakub Kmeť, v. r.  

riaditeľ kancelárie primátora 

 

 

 

Spracovateľ: 

 

Ivan Peschl 

poverený vedením útvaru správy mestských 

podnikov 

v zastúpení JUDr. Veronika Ľahká, v. r. 

Útvar správy mestských podnikov 

 

JUDr. Veronika Ľahká, v. r. 

útvar správy mestských podnikov 

 

 

Mgr. Zuzana Trubíniová, v. r. 

útvar správy mestských podnikov  

  

 

 

Materiál obsahuje: 

 

1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodová správa s uznesením MsR 

3. Riadna individuálna účtovná závierka 

spoločnosti OLO a.s. za rok 2020 

4. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej 

stratégie a pre správu a podnikanie 

s majetkom mesta zo dňa 10.05.2021  
 

 

 

 

 

 



  

 

Kód uzn: 7.4 

                    7.4.14 

 

 

NÁVRH  UZNESENIA 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

 

berie na vedomie 

 

 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením 

obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 

Bratislava, IČO 00681300: 

 

1. Riadna individuálna účtovná závierka obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia 

odpadu a.s. za rok 2020 

2. Návrh obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. na rozdelenie zisku 

z hospodárenia za rok 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Dôvodová správa 

 

Obchodná spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 821 

04 Bratislava, IČO: 00681300 (ďalej len „OLO“ alebo „spoločnosť“), v ktorej je hlavné 

mesto Slovenskej republiky Bratislava jediným akcionárom, pripravuje riadne valné 

zhromaždenie, predmetom ktorého bude mimo iné aj hlasovanie o schválení riadnej 

individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2020 a rozhodovanie o vysporiadaní 

hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2020. 

 

V zmysle predloženej riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 vykázala 

spoločnosť OLO hospodársky výsledok (zisk) po zdanení vo výške 1.959.451,37 EUR.  

 

Návrh predstavenstva spoločnosti na naloženie s hospodárskym výsledkom 

spoločnosti za rok 2020 je nasledovný: 

 

- prídel do zákonného rezervného fondu ..................................... 195.945,14 EUR 

- dividenda jedinému akcionárovi ............................................... 1.763.506,23 EUR 

 

Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti 

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. sa predkladajú na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s ustanovením § 17 ods. 4 a 5 Všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o 

zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré 

podrobnejšie upravuje výkon práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a 

majetkových podielov v obchodných spoločnostiach.  

 

V prípade, že hlavné mesto vlastní cenné papiere, majetkové podiely alebo vklady v 

právnických osobách, vykonáva práva, vyplývajúce z ich vlastníctva za hlavné mesto 

primátor hlavného mesta samostatne, pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak. Na 

výkon práv hlavného mesta sa v zmysle § 17 ods. 5 písm. a) VZN č. 18/2011 vyžaduje 

predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom okrem iného aj v prípade 

schvaľovania riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutia o rozdelení zisku alebo 

úhrade strát spoločnosti.  

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 194/2021 zo dňa 

13.05.2021 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Informáciu o riadnej individuálnej účtovnej 

závierke za rok 2020 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2020, 

ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 
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SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

02

01

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

03

04

052.

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Netto     3

Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

Softvér
(013) - /073, 091A/

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

Goodwill
(015) - /075, 091A/

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/

Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

Pozemky
(031) - /092A/

A.

A.I.

A.I.1.

3.

4.

5.

6.

7.

A.II.

A.II.1.

Stavby
(021) - /081, 092A/

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

3.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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16

15

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) -
/089, 08X, 092A/

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095A/

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/

Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

3.

A.III.

A.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

4.

5.

Podielové cenné
papiere a podiely
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
papiere a podiely
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

6.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/

7.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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30

29

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/

Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) -
/192, 193, 19X/

Výrobky
(123) - /194/

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

B.

B.I.

8.

2.

3.

4.

5.

Zvieratá
(124) - /195/

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

B.I.1.

6.

B.II.

B.II.1.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22XA)

9.

Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/

10.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/

11.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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44

43

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A,  374A, 375A,
378A) - /391A/

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)

B.III.

B.III.1.

5.

6.

1.a.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

7.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

M 18009/2014F SR č.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

2.

3. Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

4.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.a.

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.b.

Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

1.c.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

1.b.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/
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58

57

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

59

60

61

62

63

64

65

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

6.

4.

5.
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

7.

8.

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)

B.IV.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

2.

3.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

1.c.
Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/

9.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/

2.

3.

4.

Krátkodobý finančný
majetok v prepoje-
ných účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

B.IV.1.

66

67

68

69

70

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé-
ho finančného majetku
v prepojených účtov-
ných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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M 18009/2014F SR č.

72

71

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

73

74

75

76

77

78

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

Peniaze
(211, 213, 21X)

Finančné účty
r. 72 + r. 73

Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

2.

C.

C.1.

2.

3.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

4.

B.V.1.

B.V.

Bežné účtovné obdobie     4 Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie      5

Číslo
riadku

c

84

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonné rezervné fondy  r. 88 + r. 89

85

86

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)

87

88

89

A.III.

2.

A.IV.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

79

Zmena základného imania +/- 4192.

82

3. P ľadávky za upísané vlastné imanieoh
(/-/353)

83

81

80

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

A.

Základné imanie   súčet (r. 82 až r. 84)A.I.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)A.I.1.

Emisné ážio (412)A.II.

A.IV.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

95

Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)

96

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

97

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

98

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

99

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

100

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

101

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-
bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

2.

A.VI.

3.

A.VI.1.

2.

A.VIII.

B.

B.I.

7.

8.

B.I.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

Záväzky     r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

114

115Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

Odložený daňový záväzok (481A)

11.

12. 117

90

116

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

93

Štatutárne fondy  (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

94

2. 92

91

M 18009/2014F SR č.

Ostatné fondy zo zisku   r. 91 + r. 92A.V.

A.V.1.

A.VII.

A.VII.1.

1.a.

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-
vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

Záväzky z obchodného styku voči
prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)

1.c. Ostatné záväzky  z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

3.

4.

Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A, 47XA)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

9.

10.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

Iné záväzky
(372A,  379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

Krátkodobé rezervy     r. 137 + r. 138

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

Časové rozlíšenie
s (r. 142 až r. 145)účet

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

1.a.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

B.VI.

C.1.

C.

2.

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Zákonné rezervy (323A, 451A)

B.V.

142

143

144Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

3.

145Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

4.

118

Čistá hodnota zákazky (316A)

10.

Dlhodobé rezervy    r. 119 + r. 120

120

Zákonné rezervy (451A)

121

Ostatné rezervy  (459A, 45XA)2.

122

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

1.b.

123

119

M 18009/2014F SR č.

B.II.

B.II.1.

B.III.

B.IV.

B.IV.1.

1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej
účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

B.V.1.

B.VII.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01



bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)

03

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)

04

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

05

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

06

Tržby z predaja služieb (602, 606)

07

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

08

Aktivácia ( tová skupina 62)úč

09

10

11

12

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

13

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

14

Opravné položky k zásobám (+/-)  (505)

15

Služby (účtová skupina 51)

16

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

17

Mzdové náklady (521, 522)

18

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

19Sociálne náklady (527, 528)

20

21

22

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

23

24

25

26

27

02

01*

2.

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a

UZPODv14_10

Odpisy  dlhodobého  nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
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**

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

**

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

A.

B.

C.

D.

E.

E.1.

3.

4.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

F.

G.

G.1.

2.

H.

I.

J.

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-)    (r. 02 - r. 10)

***

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01



Výnosy z finančnej činnosti spolu  r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)

Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)

Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

Výnosové úroky    (r. 40 + r. 41)

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

Ostatné výnosové úroky (662A)

Kurzové zisky (663)

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

Náklady na finančnú činnosť spolu  r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

Opravné položky  k finančnému majetku
(+/-) (565)

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Text

b

Ozna-
čenie

a

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Kurzové straty (563)

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Číslo
riadku

c

Skutočnosť

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

29

28

37

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

*

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

UZPODv14_11
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**

VIII.

IX.

IX.1.

2.

3.

X.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

X.1.

2.

3.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)

XI.

XI.1.

2.

XII.

XIII.

XIV.

**

K.

L.

M.

N.

Predané cenné papiere a podiely (561)

N.1.

2.

O.

P.

Q.

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01
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Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

56

55

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie

1

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Daň z príjmov splatná (591, 595)

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

57

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

60

58

59

61

UZPODv14_12
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***

****

R.

R.1.

2.

S.

****

Daň z príjmov    (r. 58 + r. 59)

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01
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A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 

 

1. Založenie spoločnosti 

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke OLO a.s. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 10. júla 

1992 a do obchodného registra bola zapísaná 01. októbra 1992 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava 

I v Bratislave, oddiel Sa vložka 482/B).  

 

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú: 

• Nakladanie s odpadmi – odvoz odpadu zo špeciálnych zberných nádob zbernými vozidlami 

a zneškodnenie v mestskej Spaľovni 

• Činnosť organizačných a ekonomických poradcov 

• Opravy motorových vozidiel ,poľnohospodárskych strojov a karosérií 

• Investorsko – inžinierska činnosť 

• Prenájom hnuteľného majetku 

• Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 

• Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti 

• Elektroenergetika – výroba elektriny, distribúcia elektriny 

 

 

3. Počet zamestnancov  

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú 

uvedené v nasledujúcom prehľade: 

 

2020 2019

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 424 412

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 

z toho: 31.12.

443 420

počet vedúcich zamestnancov 4 4

 
   

4. Údaje o neobmedzenom ručení 

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného 

zákonníka. 

 

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

 Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020  je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 

6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. 

 

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 

 Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená 

valným zhromaždením Spoločnosti dňa 29. júna 2020. 

 

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie  

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019  spolu s výročnou správou a správou audítora o overení 

účtovnej závierky k 31. decembru 2019  a overení súladu auditovanej účtovnej závierky s výročnou správou 

bola uložená do registra účtovných závierok dňa 14. júla 2020. 
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B. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU 

 

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislava, Primaciálne námestie 1. Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, kde sú uložené 

konsolidované účtovné závierky, je Register účtovných závierok Ministerstvo financií SR, Rozpočtový informačný 

systém pre samosprávu. 

 

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH   

 

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.  

 

Vyhlásená pandémia COVID – 19 v roku 2020 mala negatívny dopad na činnosť a prevádzku Spoločnosti. Napriek 

tomu sa Spoločnosti podarilo udržať tržby na plánovanej úrovni. Bolo však nevyhnutné prijať mnohé opatrenia  

s cieľom zabezpečiť stabilné fungovanie spoločnosti aj v komplikovaných podmienkach  pandémie. 

V priebehu roku 2020 a následne v roku 2021 sú vynakladané značné finančné prostriedky na epidemiologické 

opatrenia. 

 

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. 

 

Dlhodobý nehmotný majetok: 

• Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu 

obstarania a ostatné náklady súvisiace s obstaraním 

• Spoločnosť neeviduje dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou. 

• Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho 

používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať s začína prvým dňom mesiaca 

uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého 

obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 Eur a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do 

používania. 

• Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v tabuľke: 

 

Druh majetku Predpokladaná doba 

používania v rokoch  

Metóda 

odpisovania 

Ročná odpisová 

sadzba v % 

Softvér 4 rovnomerná 1/4 

 

• Drobný dlhodobý nehmotný majetok účtuje Spoločnosť na nákladovom účte 518 (služby). Drobný 

dlhodobý nehmotný majetok predstavuje drobný dlhodobý nehmotný majetok s dobou použiteľnosti 

nad 1 rok, so vstupnou cenou nižšou ako 2 400 Eur. 

 

Dlhodobý hmotný majetok: 

• Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania 

a ostatné náklady súvisiace s obstaraním 

• Spoločnosť neeviduje dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou. 

• Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho 

používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca 

uvedenia dlhodobého majetku do používania. 

• Pozemky sa neodpisujú. 

• Drobný dlhodobý hmotný majetok účtuje Spoločnosť na nákladovom účte 501 (spotreba). Drobný 

dlhodobý hmotný majetok predstavuje drobný dlhodobý hmotný majetok s dobou použiteľnosti nad 1 

rok, so vstupnou cenou nižšou ako 1 700 Eur. 

• Spoločnosť k 1. januáru 2019 prehodnotila životnosť technologickej časti Zevo a upravila metódu 

odpisovania z 12 rokov na 27 rokov životnosti. 
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Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v tabuľke: 

 

Druh majetku Predpokladaná doba 

používania v rokoch 

Metóda 

odpisovania 

Ročná odpisová 

sadzba v % 

Budovy 20 až 40 rovnomerná 1/20 až 1/40 

Stroje, prístroje a zariadenie 6 až 27 rovnomerná 1/6 až 1/27 

Dopravné prostriedky 4 až 8 rovnomerná 1/4 až 1/8 

Drobný dlhodobý hmotný majetok jednorazový odpis 

 

 

 

• Ocenenie DFM (cenných papierov, obchodných podielov) 

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.  

 

• Ocenenie zásob ( obstaraných kúpu, vlastnou činnosťou, inak) 

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania, ale náklady súvisiace 

s obstaraním nezahrňuje.  Náklady súvisiace s obstaraním sa evidujú na samostatne vyčlenenom analytickom 

účte zásob, z dôvodu zachovania evidencie skutočnej ceny nakupovaných zásob. Pri vyskladnení zásob sa 

používa metóda ocenenia úbytku váženým aritmetickým priemerom. Náklady súvisiace s obstaraním sa 

zúčtovávajú pomernou časťou k mesačnej spotrebe zásob. 

 

• Ocenenie pohľadávok                                                                                                                                                                                                     

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné                      

a nevymožiteľné pohľadávky formou opravnej položky. 

 

• Ocenenie krátkodobého finančného majetku (peňažných prostriedkov, cenín, CP na obchodovanie. Peňažné 

prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 

 

• Ocenenie časového rozlíšenia na strane aktív súvahy (náklady budúcich období a príjmy budúcich 

období) 

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie      

zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 

• Ocenenie záväzkov (vrátane dlhopisov, pôžičiek, úverov) 

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. 

 

• Ocenenie rezerv 

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo 

strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.  

Spoločnosť vytvára rezervy krátkodobé a dlhodobé. 

 

• Ocenenie časového rozlíšenia na strane pasív súvahy (výdavky budúcich období/ BO/ a výnosy BO) 

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie 

zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 

• Ocenenie derivátov  

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou. 

Zmena reálnej hodnoty zabezpečovacích derivátov sa účtuje bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do 

vlastného imania. Zmena reálnej hodnoty derivátov určených na obchodovanie na burze alebo verejnom trhu sa 

účtuje s vplyvom na výsledok hospodárenia. 

 

• Ocenenie majetku a záväzkov zabezpečenými derivátmi  

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku 

a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného 

imania. 
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• Ocenenie prenajatého majetku, majetku obstaraného formou leasingu a operatívneho prenájmu 

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok vlastník, nie nájomca. Majetok 

prenajatý na základe leasingovej zmluvy vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník. 

 

• Ocenenie splatnej dane z príjmov a odloženej dane z príjmov 

Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok sa vzťahujú na: 

a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou 

v súvahe a ich daňovou základňou, 

b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu 

od základu dane v budúcnosti, 

c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. 

 

• Informácie o poskytnutých dotáciách 

Dotácie na hospodársku činnosť sa vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa 

rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na 

príslušný účel. 

 

• Informácie o cudzej mene 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom 

lístku Európskej centrálnej banky platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke 

platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje. Nerealizované kurzové rozdiely sa od základu odpočítajú resp. 

pripočítajú a do základu dane vstupujú až pri realizácii.   

 

• Informácie o výnosoch 

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty a sú znížené o zľavy a zrážky (rabaty, 

bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu, či mal zákazník na zľavu nárok, alebo ide o dodatočnú zľavu. 

Účtujú sa kumulatívnym spôsobom počas účtovného obdobia. 

  

• Informácie o nákladoch 

Náklady neobsahujú daň z pridanej hodnoty a sú účtované kumulatívnym spôsobom počas účtovného obdobia. 

 

• Informácie o opravách významných chýb minulých účtovných období 

Spoločnosť nevykonala žiadne významné chyby minulých období. 
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INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 

 

Informácie o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2020 do 31. 

decembra 2020  a za predchádzajúce obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019  sú evidované v bode 1 

a 2. 

 

1. Dlhodobý nehmotný majetok  

 

Spoločnosť eviduje dlhodobý nehmotný majetok. 

K dlhodobému nehmotnému majetku Spoločnosť uvádza nasledovné informácie: 

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 a za porovnateľné 

obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 je uvedený v tabuľkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlhodobý nehmotný majetok 
2020 

Aktivované 

náklady na 

vývoj 

 

Softvér 
Oceniteľné 

práva 

 

Goodwill 

 

Ostatný 

DNM 

Obstaraný 

DNM 

Poskytnuté 

preddavky 

na DNM 

 

Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku účt. obdobia  194 307    90 343  284 650 

Prírastky  24 357    26 776  51 133 

Úbytky        0 

Presuny        0 

Stav na konci účt. obdobia 0 218 664 0 0 0 117 119 0 335 783 

Oprávky 

Stav na začiatku účt. obdobia  194 307      194 307 

Prírastky  596      596 

Úbytky        0 

Presuny        0 

Stav na konci účt. obdobia 0 194 903 0 0 0 0 0 194 903 

Opravné položky 

Stav na začiatku účt. obdobia        0 

Prírastky        0 

Úbytky        0 

Presuny        0 

Stav na konci účt. obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku účt. obdobia 0 0 0 0 0 90 343 0 90 343 

Stav na konci účt. obdobia 0 23 761 0 0 0 117 119 0 140 880 
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Dlhodobý nehmotný majetok  
2019 

Aktivované 

náklady na 

vývoj 

Softvér 
Oceniteľné 

práva 

Goodwill Ostatný 

DNM 
Obstaraný 

DNM 

Poskytnuté 

preddavky na 

DNM 

Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku účt. obdobia  194 307    8 100  202 407 

Prírastky      36 572  36 572 

Úbytky        0 

Presuny      45 671  45 671 

Stav na konci účt. obdobia 0 194 307 0 0 0 90 343 0 284 650 

Oprávky 

Stav na začiatku účt. obdobia  194 231      194 231 

Prírastky  76      76 

Úbytky        0 

Presuny        0 

Stav na konci účt. obdobia 0 194 307 0 0 0 0 0 194 307 

Opravné položky 

Stav na začiatku účt. obdobia        0 

Prírastky        0 

Úbytky        0 

Presuny        0 

Stav na konci účt. obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku účt. obdobia 0 76 0 0 0 8 100 0 8 176 

Stav na konci účt. obdobia 0 0 0 0 0 90 343 0 90 343 

 

Spoločnosť neeviduje vo svojej evidencii nehmotný majetok goodwill. 

Spoločnosť nemá vo svojej evidencii nehmotný majetok, ku ktorému je zriadené záložné právo. 

Spoločnosť nemá vo svojej evidencii nehmotný majetok, ku ktorému tvorila opravné položky. 
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2. Dlhodobý hmotný majetok 

 

Spoločnosť v uvedených obdobiach eviduje dlhodobý hmotný majetok. 

K dlhodobému hmotnému majetku Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlhodobý hmotný 

majetok 
2020 

 

 

Pozemky 

 

 

Stavby 

Samostatne 

hnuteľné veci a 

súbory 

hnuteľných 

vecí 

 

Pestova- 

teľské celky 

trvalých 

porastov 

 

Základné 

stádo a 

ťažné 

zvieratá 

 

 

Ostatný 

DHM 

 

Obstaraný 

DHM 

 

Poskytnuté 

preddavky 

na DHM 

 

 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku ÚO 18 199 961 22 247 280 126 046 348    680 903  167 174 492 

Prírastky  29 445 573 736    231 006  834 187 

Úbytky   -95 666      -95 666 

Presuny  137 178 334 623    -471 801  0 

Stav na konci ÚO 18 199 961 22 413 903 126 859 041 0 0 0 440 108 0 167 913 013 

Oprávky 

Stav na začiatku ÚO  11 816 567 113 951 689      125 768 256 

Prírastky  806 690 2 205 279      3 011 969 

Úbytky   -95 666      -95 666 

Presuny         0 

Stav na konci ÚO 0 12 623 257 116 061 302 0 0 0 0 0 128 684 559 

Opravné položky 

Stav na začiatku ÚO         0 

Prírastky         0 

Úbytky         0 

Presuny         0 

Stav na konci ÚO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku ÚO 18 199 961 10 430 713 12 094 659 0 0 0 680 903 0 41 406 236 

Stav na konci ÚO 18 199 961 9 790 646 10 797 739 0 0 0 440 108 0 39 228 454 
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Spoločnosť má vo svojej evidencii hmotný majetok, ku ktorému je zriadené záložné právo. 

Hodnota dlhodobého hmotného majetku, ku ktorému je zriadené záložné právo, je uvedené v tabuľke: 

Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za rok 2020 

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo: 10 364 000 

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:   

Spoločnosť nemá vo svojej evidencii majetok, ktorý má v nájme a vykazuje ho ako svoj vlastný majetok. 

Spoločnosť nemá vo svojej evidencii hmotný majetok, ku ktorému tvorila opravné položky. 

Spoločnosť má dlhodobý majetok poistený. 

 

Druh majetku, spôsob a výška jeho poistenia sú uvedené v tabuľke: 

 

Dlhodobý hmotný 

majetok 

2019 

 

 

Pozemky 

 

 

Stavby 

Samostatne 

hnuteľné 

veci a 

súbory 

hnuteľných 

vecí 

 

Pestova- 

teľské 

celky 

trvalých 

porastov 

 

Základné 

stádo a 

ťažné 

zvieratá 

 

 

Ostatný 

DHM 

 

Obstaraný 

DHM 

 

Poskytnut

é 

preddavky 

na DHM 

 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku ÚO 18 199 961 21 964 327 125 698 541    830 332 45 672 166 738 833 

Prírastky  282 953 933 099    122 950  1 339 002 

Úbytky   -857 671      -857 671 

Presuny   272 379    -272 379 -45 672 -45 672 

Stav na konci ÚO 18 199 961 22 247 280 126 046 348 0 0 0 680 903 0 167 174 492 

Oprávky 

Stav na začiatku ÚO  11 017 141 112 068 717      123 085 858 

Prírastky  799 426 2 740 643      3 540 069 

Úbytky   -857 671      -857 671 

Presuny         0 

Stav na konci ÚO 0 11 816 567 113 951 689 0 0 0 0 0 125 768 256 

Opravné položky 

Stav na začiatku ÚO         0 

Prírastky         0 

Úbytky         0 

Presuny         0 

Stav na konci ÚO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku ÚO 18 199 961 10 947 186 13 629 824 0 0 0 830 332 45 672 43 652 975 

Stav na konci ÚO 18 199 961 10 430 713 12 094 659 0 0 0 680 903 0 41 406 236 

 

Poistený majetok 

 

Poistná

suma 

Poistná zmluva platná 

od do 

Povinné zmluvné poistenie vozidiel 756 000 000 1.1.2008 doba neurčitá 

Havarijné poistenie vozidiel 8 091 064 25.8.2009 doba neurčitá 

Poistenie majetku 285 824 615 1.1.2010 doba neurčitá 

Zák.poist.zodp.za škodu 200 000 1.1.2010 doba neurčitá 

Poist.zodp.za environm.škody 5 000 000 1.7.2012 doba neurčitá 

Poistenie zodpovednosti za škodu 10 550 1.6.2020 31.5.2022 
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Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehnuteľný majetok, ktorý ku dňu závierky používa, no vlastnícke právo nie je 

zapísané v katastri nehnuteľností. 

 

Spoločnosť uvádza  k dlhodobému nehmotnému a hmotnému ďalšie doplňujúce informácie: 

• Spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky eviduje záložné právo na LV 6566: ťarchu v prospech 

Československej obchodnej banky a.s. Praha 1 pob. zahr. banky v SR Michalská 18, Bratislava, IČO 

36854140,zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B. 

• Záložné právo bolo vykonané z dôvodu poskytnutia prevádzkového úveru. 

• Záložné právo v prospech Slovenská republika – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 

IČO 42181810, na pozemok parc. č. 16918/41 a stavbu so súp. č. 16030 na parc. Č. 16918/41 podľa V-

11154/2018 zo dňa 22. mája 2018 na LV 2869.  

 

 

3. Dlhodobý finančný majetok 

Spoločnosť v uvedených obdobiach eviduje dlhodobý finančný majetok. 

 

Z prírastkov dlhodobého finančného majetku v priebehu účtovného obdobia pripadá 2 000 EUR na dcérsky 

podnik KOLO n .o., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava. Spoločnosť je majoritným spoločníkom tohto 

dcérskeho podniku, založila ho peňažným vkladom. 

 

Výška vlastného imania k 31. decembru 2020 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2020 podnikov je 

uvedená v nasledujúcom prehľade: 

 

  Bežné účtovné obdobie (rok 2020) 

Obchodné meno a 

sídlo spoločnosti, v 

ktorej má účtovná 

jednotka umiestnený 

dlhodobý finančný 

majetok 

Podiel 

účtovnej 

jednotky na ZI 

v % 

Podiel 

účtovnej 

jednotky na 

hlas. právach 

v % 

Účtovná hodnota 

dlhodobého 

finančného majetku 

  

  

Dcérske účtovné jednotky 

KOLO n. o. 100 100 2 000 

 

 

4. Zásoby 

Spoločnosť pri svojej činnosti eviduje zásoby. Spoločnosť účtuje zásoby spôsobom A.  

Spoločnosť netvorila k zásobám opravné položky. 

Spoločnosť nemá vo svojej evidencii zásoby, ku ktorým je zriadené záložné právo, alebo obmedzenie. 

Spoločnosť neobstarala nehnuteľnosť za účelom predaja. 
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5. Pohľadávky 

Spoločnosť eviduje pohľadávky. K pohľadávkam Spoločnosť uvádza nasledovné informácie: 

Spoločnosť tvorila opravné položky k pohľadávkam. 

 

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v tabuľke: 

 

 

 

 

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedené v tabuľke:                       Bežné ÚO: 2020 

 

 

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedené v tabuľke:                Predchádzajúce ÚO: 2019 

 

 

 

 

 

Pohľadávky 
2020 

 Stav OP na začiatku 

účtovného obdobia 

 

Tvorba OP 
Zúčtovanie OP z 

dôvodu zániku 

opodstatnenosti 

Zúčtovanie OP z 
dôvodu vyradenia 

majetku z 
účtovníctva 

 Stav OP na konci 

účtovného obdobia 

a  b c d e  f 

Pohľadávky z obchodného styku  6 281 8 996 - 6 281   8 996 

Pohľadávky spolu  6 281 8 996 -6 281 0  8 996 

 

Pohľadávky 
2019 

 Stav OP na začiatku 

účtovného obdobia 

 

Tvorba OP 
Zúčtovanie OP z 

dôvodu zániku 

opodstatnenosti 

Zúčtovanie OP z 
dôvodu vyradenia 

majetku z 
účtovníctva 

 Stav OP na konci 

účtovného 

obdobia 

a  b c d e  f 

Pohľadávky z obchodného 

styku 

 15 538 6 281 -15 538   6 281 

Pohľadávky spolu  15 538 6 281 -15 538 0  6 281 

Názov položky V lehote  

splatnosti 

 Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu 

a b c c d 

Dlhodobé pohľadávky spolu 0  0 0 

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 897 967  367 112 1 265 079 

Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 2 101 975   2 101 975 

Iné pohľadávky 6 184   6 184 

Krátkodobé pohľadávky spolu 3 006 126  367 112 3 373 238 

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu 

a b c d 

Dlhodobé pohľadávky spolu 0 0 0 

Pohľadávky z obchodného styku 904 101 600 224 1 504 325 

Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 2 113 110  2 113 110 

Daňové pohľadávky a dotácie 167 580  167 580 

Iné pohľadávky 6 347  6 347 

Krátkodobé pohľadávky spolu 3 191 138 600 224 3 791 362 
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Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade: 

 
Pohľadávky podľa zostatkovej doby 

splatnosti 

2020 2019 

a b b 

Pohľadávky po lehote splatnosti 367 112 600 224 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 

jedného roka 

3 006 126 3 017 211 

Krátkodobé pohľadávky spolu 3 373 238 3 617 435 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 

jeden až päť rokov 

  

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 

dlhšou ako päť rokov 

  

Dlhodobé pohľadávky spolu 0 0 

 

Spoločnosť nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia. 

Spoločnosť neprenajíma majetok formou finančného leasingu iným subjektom. 

 

6. Finančné účty 

Spoločnosť eviduje majetok na finančných účtoch. K finančným účtom Spoločnosť uvádza nasledujúce 

informácie:  

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, ceniny (stravné lístky), účty v bankách a cenné papiere. 

Účtami v bankách môže voľne disponovať. 

 

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov: 

Názov položky  Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné 

obdobie 

 2020 2019 

a b c 

Pokladnica, ceniny 6 095 11 121 

Bežné účty v banke alebo v pobočke 

zahraničnej banky 

6 062 283 2 159 294 

Spolu   6 068 378 2 170 415 
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7. Časové rozlíšenie 

Spoločnosť eviduje zostatky na účtoch časového rozlíšenia. 

K časovému rozlíšeniu na strane aktív Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie: 

 

Opis položky časového rozlíšenia 2020 2019 

Náklady budúcich období - dlhodobé, z toho: 0 0 

      

ostatné, nevýznamé položky     

Náklady budúcich období - krátkodobé, z toho: 237 054 300 037 

Povinné zmluvné poistenie  vozidiel - flotila 76 348 107 208 

Havarijné poistenie vozidiel - flotila 51 752 52 364 

Poistenie zodpovednosti za environm.škody 46 000 46 000 

Poistenie majetku 51 059 72 941 

Poistenie zodpovednosti za škodu 1 893 1 893 

Poistenie zodpovednosti za škodu - manažment 4 396 12 233 

ostatné, nevýznamé položky 5 606 7 398 

ostatné, nevýznamé položky     

Príjmy budúcich období - dlhodobé, z toho: 0 0 

prenájom    

ostatné, nevýznamé položky     

Príjmy budúcich období - krátkodobé, z toho: 0 0 

ostatné, nevýznamé položky     

 

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY 

 

1. Vlastné imanie 

Výška základného imania: 31 777 380 EUR 

Spoločnosť je akciovou spoločnosťou a uvádza nasledujúce informácie: 

 
 Hodnota 

2020 2019 

Základné imanie celkom 31 777 380,00 31 777 380,00 

Počet akcií (a.s.) 19 143 19 143 

Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.) 1 660,00 1 660,00 

Počet akcií (a.s.)   

Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)   

Počet akcií (a.s.)   

Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)   

zisk /+/, strata /-/ účtovného obdobia 1 959 452 630 230 

zisk /+/, strata /-/ na akciu 102,36 32,92 

 

2. Informácie o rozdelení zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty 

Spoločnosť v predchádzajúcom účtovnom období hospodárila s účtovným ziskom. 

Údaje o rozdelení zisku predošlého účtovného obdobia sú uvedené v tabuľke: 

 

Názov položky 
Predchádzajúce účtovné obdobie 

2019 

Účtovná zisk 630 230 

Rozdelenie účtovného zisku 2020 

Prídel do zákonného rezervného fondu zo zisku z r. 2019 63 023 

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom 567 207  

Spolu 630 230 
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Spoločnosť v bežnom účtovnom období hospodárila s účtovným ziskom. 

O rozdelení hospodárskeho výsledku rozhodne valné zhromaždenie, je predpoklad, že: 

O rozdelení účtovného zisku účtovného obdobia 2020 rozhodne Valné zhromaždenie v priebehu roku 2021. 

 

 

3. Rezervy 

Spoločnosť eviduje rezervy. 

K rezervám Spoločnosť uvádza nasledovné informácie: 

Krátkodobé rezervy budú použité v priebehu roka 2021. 

 

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
     

2020 

Názov položky 

Stav na 

začiatku ÚO Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav na konci 

ÚO 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho: 0 1 529 694 0 0 1 529 694 

Odstupné a odchodné na 

dôchdky  
0  1 529 694      1 529 694 

ostatné nevýznamné položky         0 

Krátkodobé rezervy, z toho: 121 066 129 004 -121 066 0 129 004 

Náhrada mzdy za 

nevyčerp.dov. 
72 152 66 541 -72 152   66 541 

Sociál.zab.-nevyčerp.dov. 25 306 23 162 -25 306   23 162 

ostatné krátkodobé rezervy 23 608 39 301 -23 608   39 301 

ostatné nevýznamné položky         0 

 

 

Prehľad o rezervách za bezprostredne predchádzajúce ÚO je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

2019 

a b c d e f 

Názov položky Stav na začiatku ÚO Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav na konci 

ÚO 

Dlhodobé rezervy, z toho: 0 0 0 0 0 

ostatné nevýznamné položky         0 

Krátkodobé rezervy, z toho: 116 760 121 066 -116 760 0 121 066 

Náhrada mzdy za 

nevyčerp.dov. 
69 316 72 152 -69 316   72 152 

Sociál.zab.- nevyčerp.dov. 24 355 25 306 -24 355   25 306 

ostatné krátkodobé rezervy 23 089 23 608 -23 089   23 608 

ostatné nevýznamné položky         0 
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4. Záväzky 

Spoločnosť eviduje záväzky. 

K záväzkom Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie: 

 

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v tabuľke: 

 

Názov položky 

Bežné účtovné 

obdobie 

Predchádzajúce účtovné 

obdobie 

2020 2019 

Dlhodobé záväzky spolu 2 385 061 3 382 294 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov 
  

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov 2 385 061  3 382 294  

Krátkodobé záväzky spolu 4 132 327 1 265 621 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 3 960 685 1 087 809 

Záväzky po lehote splatnosti 171 642 177 812 

 

Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia. 

 

Spoločnosť má majetok prenajatý formou finančného leasingu. 

Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v tabuľke: 

 

5. Sociálny fond 

Spoločnosť tvorila sociálny fond. 

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú v tabuľke: 

 

Názov položky Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné obdobie 

2020 2019 

Začiatočný stav sociálneho fondu 16 799 47 646 

Tvorba SF na ťarchu nákladov 123 709 87 609 

Tvorba SF zo zisku     

Ostatná tvorba SF     

Tvorba sociálneho fondu spolu 123 709 135 255 

Čerpanie sociálneho fondu spolu -133 689 -118 456 

Konečný zostatok sociálneho fondu 6 819 16 799 

 

K sociálnemu fondu Spoločnosť uvádza ďalšie doplňujúce informácie: 

Sociálny fond podľa zákona o Sociálnom fonde č. 152/1997 Z. z. Spoločnosť vytvára na ťarchu nákladov do výšky 

0,6% a v zmysle KZ 0,5% zo súhrnu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny mesiac. 

Sociálny fond sa podľa zákona o Sociálnom fonde a v zmysle Kolektívnej zmluvy čerpá na sociálne, zdravotné, 

rekreačné a pod. potreby zamestnancov. 

 

 

 

 

 

 

 

Názov položky 

2020 2019 

Splatnosť Splatnosť 

Do jedného roka 

vrátane 

Od jedného 

do piatich 

rokov vrátane 

Viac ako päť 

rokov 

Do jedného roka 

vrátane 

Od jedného do piatich 

rokov vrátane 

Viac ako 

päť rokov 

a b c d e f g 

Istina 500 754 534 223   497 169 1 038 562   

Finančný náklad 10 448     10 448     

Spolu 511 202 534 223 0 507 617 1 038 562 0 
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6. Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci 

Spoločnosť eviduje bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci. 

K bankovým úverom, pôžičkám a krátkodobým finančným výpomociam Spoločnosť uvádza: 

 

Spoločnosť má záväzky voči banke z dôvodu čerpania bankových úverov. 

 

Štruktúra bankových úverov je uvedená v tabuľke: 

 

Názov položky Mena 

Úrok 

p.a. v 

% 

Dátum 

splatnosti 

Suma 

istiny v 

príslušnej 

mene  za 

Suma istiny 

v eurách za 

Suma istiny v 

príslušnej 

mene za 

2020 2020 2019 

a b c d e f g 

Dlhodobé bankové úvery 

Prevádzkový úver - ČSOB EUR   0 0 1 331 200 

              

Krátkodobé bankové úvery 

Prevádzkový úver - ČSOB EUR 0,52% 25.7.2021 1 331 200 1 331 200 1 331 200 

 

Spoločnosť nemá záväzky z dôvodu pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí. 

 

7. Časové rozlíšenie 

Spoločnosť eviduje zostatky na účtoch časového rozlíšenia. 

Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív sú uvedené v tabuľke: 

 

Názov položky 2020 2019 

Výdavky budúcich období – dlhodobé, z toho: 0 0 

      

ostatné nevýznamné položky     

Výdavky budúcich období - krátkodobé, z toho: 3 038 6 153 

ČSOB - úroky z úveru 3 038 6 153 

ostatné nevýznamné položky    

Výnosy budúcich období - dlhodobé, z toho: 783 423 981 894 

Nenávratné finančné prostriedky 783 423  981 894 

ostatné nevýznamné položky     

Výnosy budúcich období - krátkodobé, z toho: 217 364 247 511 

Nenávratné finančné prostriedky 217 364  247 511 

ostatné nevýznamné položky     
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F    Informácie o výnosoch 

 

1 Tržby za vlastné výkony a tovar 

Spoločnosť dosahovala tržby za vlastné výkony a tovar. 

K tržbám za vlastné výkony a tovar Spoločnosť uvádza nasledujúce údaje: 

 

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných oblastí odbytu sú 

uvedené v tabuľke: 

 

Oblasť odbytu 2020 2019 

a b c 

Hlavné mesto SR BA 20 750 032 20 750 000 

Tržby za zabezp. SZ 2 853 370 2 700 000 

Tržby za elek.energiu 1 936 664 365 351 

Ostatné 2 013 304 1 911 887 

Spolu 27 553 370 25 727 238 

 

2. Zmena stavu vlastnej výroby  

Spoločnosť neprevádzkuje vlastnú výrobu, pri ktorej vznikajú vnútroorganizačné zásoby. 

Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň. 

 

3  Aktivácia nákladov, výnosov z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnimočným rozsahom 

Spoločnosť neúčtovala o aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej  a finančnej činnosti. 

Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň. 

 

4  Čistý obrat 

K čistému obratu Spoločnosť uvádza nasledovné údaje: 

Čistý obrat Spoločnosti je uvedený v tabuľke: 

 

Názov položky 
Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné obdobie 

2020 2019 

Tržby za vlastné výrobky     

Tržby z predaja služieb 27 553 370 25 727 238 

Tržby za tovar     

Výnosy zo zákazky     

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj     

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou   

Čistý obrat celkom 27 553 370 25 727 238 

 

 

G  Informácie o nákladoch 

 

1 Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné náklady a náklady 

majúce výnimočný rozsah alebo výskyt 

 

Spoločnosť účtovala o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných 

a o nákladoch majúcich výnimočný rozsah alebo výskyt. 

K nákladom spoločnosť uvádza: 
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Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a nákladoch 

majúcich výnimočný rozsah alebo výskyt je v tabuľke: 

 

Názov položky 2020 2019 

Náklady za poskytnuté služby, z toho: 5 898 894 7 025 488 

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 13 746 13 746 

náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky 13 746 13 746 

iné uisťovacie audítorské služby     

súvisiace audítorské služby     

daňové poradenstvo     

ostatné neaudítorské služby     

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z 

toho: 5 885 148 7 011 742 

Náklady na opravy 1 849 458 3 032 400 

Technická a odborná pomoc 130 658 138 895 

Náklady na dezinfekciu 104 599 161 582 

Náklady na stráženie objektov 222 589 328 523 

Náklady na softvérové zabezpečenie - GPS 152 129 158 114 

Náklady na zneškodnenie odpadu 502 904 476 548 

Náklady na lisovanie a ost.sl. S PET  521 196 486 595 

Náklady na skládku 1 660 226 1 326 696 

Ostatné náklady 741 389 828 272 

Zahraničné cestovné a reprezentačné      ostatné náklady 

za služby     58 825 74 117 

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, 

z toho: 631 971 701 725 

Zmluvné poistenie vozidiel 107 959 102 358 

Havarijné poistenie vozidiel 80 436 94 403 

Poistenie majetku 294 031 291 612 

Poistenie organizácie za environm.škody 92 000 92 000 

Poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie manžmentu 18 047 26 800 

ostatné náklady na hospodársku činnosť 39 498 94 552 

Finančné náklady, z toho: 25 992 35 284 

Kurzové náklady, z toho: 559 519 

kurzové straty ku dňu zostavenia účtovnej závierky 7 39 

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: 25 433 34 765 

Nákladové úroky 19 637 29 498 

Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 796 5 267 

Náklady majúce výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho: 0 0 
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H  Informácie o daniach z príjmov 

 

1 Odložená daň z príjmov 

 

Spoločnosť účtuje o odloženej daňovej pohľadávke, alebo záväzku. 

K odloženej dani z príjmu Spoločnosť uvádza: 

 

Výpočet odloženej dane z príjmu je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

 

Názov položky 
Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné obdobie 

2020 2019 

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 

majetku a daňovou základňou, z toho: 
-10 338 462 -11 080 635 

odpočítateľné -10 338 462 -11 080 635 

zdaniteľné     

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 

záväzkov a daňovou základňou, z toho: 
1 557 419 0 

odpočítateľné  1 557 419   

zdaniteľné     

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti 
    

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty 
    

Sadzba dane z príjmov (v%) 21% 21% 

Odložená daňová pohľadávka 
  

Uplatnená daňová pohľadávka 0 0 

Zaúčtovaná ako náklad     

Zaúčtovaná do vlastného imania     

Odložený daňový záväzok 1 844 019 2 326 933 

Zmena odloženého daňového záväzku -482 915 -90 492 

Zaúčtovaná ako náklad  -482 915  -90 492 

Zaúčtovaná do vlastného imania     

Iné     
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2 Transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na základe dane 

Spoločnosť vykázala hospodársky výsledok, ktorý transformovala na základ dane. 

K transformácii účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane Spoločnosť uvádza: 

V súlade so Zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v aktuálnom znení, Spoločnosť upravila základ dane 

o položky, ktoré nie sú predmetom dane a o položky, ktoré znižujú, alebo zvyšujú základ dane. 

 

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 

Názov položky 

2020 2019 

Základ dane daň 

Daň v 

% Základ dane daň 

Daň v 

% 

a b c d e f g 

Výsledok hospodárenia pred 

zdanením, z toho: 
2 491 622 X X 824 438 X X 

Teoretická daň x 523 240 21,00% x 173 132 21,00% 

daňovo neuznané náklady 42 521 8 930 0,36% 100 362 21 076 2,56% 

výnosy nepodliehajúce dani        

Spolu 2 534 143 532 170 21,36% 924 800 194 208 23,56% 

Splatná daň z príjmov X 1 015 085 40,74% X 284 700 34,54% 

Odložená daň z príjmov X -482 915 -19,38% X -90 492 -10,98% 

Celková daň z príjmov X 532 170 21,36% X 194 208 23,56% 

 

 

I  Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

Spoločnosť eviduje údaje na podsúvahových účtoch. 

K údajom na podsúvahových účtoch Spoločnosť uvádza: 

 

 

1 Najatý majetok 

Spoločnosť nemá v nájme hnuteľný majetok formou operatívneho prenájmu. 

Spoločnosť má v nájme hnuteľný majetok formou finančného prenájmu. 

 

druh majetku vo finančnom prenájme nájomná zmluva uzatvorená do: 

Nákladné motorové vozidlá 19.11.2022 

Nákladné motorové vozidlá 27.11.2022 

Nákladné motorové vozidlá 22.4.2023 

 

Spoločnosť nemá v nájme nehnuteľný majetok. 

 

2 Prenajatý majetok 

Spoločnosť prenajíma majetok iným účtovným jednotkám, alebo tretím osobám. 

 

druh prenajatého majetku nájomná zmluva uzatvorená do ročná výška nájomného 

Časť priestorov na pozemku doba neurčitá 173 000 

Časť priestorov na pozemku doba neurčitá 16 759 

Časť priestorov na pozemku doba neurčitá 8 328 

Časť priestorov na pozemku doba neurčitá 6 185 

Časť priestorov na pozemku doba neurčitá 4 253 

Časť priestorov na pozemku doba neurčitá 2 000 

Časť priestorov na pozemku doba neurčitá 1 332 

Časť priestorov na pozemku doba neurčitá 1 000 

Časť priestorov na pozemku doba neurčitá 600 

Časť priestorov na pozemku doba neurčitá 330 

 



 

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.    IČO: 00681300 

Ivanská cesta 22    DIČ: 2020318256 

821 04 Bratislava 

 

Poznámky Úč POD 3-01   
Informácie o účtovnej jednotke k 31. decembru 2020    

32 

 

 

3 Prehľad o podsúvahových položkách. 

Spoločnosť eviduje položky na podsúvahových účtoch. 

 

Názov položky 2020 2019 

Prenajatý majetok   

Majetok v nájme (operatívny prenájom)     

Majetok prijatý do úschovy     

Pohľadávky z derivátov     

Záväzky z opcií derivátov     

Odpísané pohľadávky 312 404 309 724 

Pohľadávky z leasingu     

Záväzky z leasingu     

Iné položky 481 481 

 

J  Informácie o iných aktívach a pasívach 

Spoločnosť eviduje iné aktíva a pasíva. 

K iným aktívam a pasívam Spoločnosť uvádza: 

 

1 Podmienené záväzky 

Spoločnosť neeviduje podmienené záväzky. 

 

2 Ostatné finančné povinnosti 

Spoločnosť neeviduje ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú 

v súvahe. 

Spoločnosť nevedie súdne spory. 

 

3 Podmienený majetok 

Spoločnosť neeviduje položky podmieneného majetku. 

 

K  Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu 

účtovnej jednotky 

Spoločnosť poskytla príjmy a výhody členom štatutárnych dozorných a iných orgánov ÚJ. 

 

K príjmom a výhodám členov štatutárnych, dozorných a iných ÚJ Spoločnosť uvádza: 

Hrubé príjmy štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli 

vo výške 170 400 Eur (v predchádzajúcom období 117 400 Eur), hrubé príjmy dozorných orgánov Spoločnosti vo 

výške 86 225 (v predchádzajúcom období 91 731 Eur). 

Neboli vynaložené náklady na uisťovacie služby, daňové poradenstvo alebo iné súvisiace služby. 
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Prehľad o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov v tabuľke: 

Druh príjmu, výhody 

Hodnota príjmu, výhody členov orgánov 

štatutárnych dozorných iných 

2020 
 

Odmeny za výkon funkcie, vrátane plnení z 

dôchodkových programov bývalých členov  
170 400 86 225   

Poskytnuté záruky a iné zabezpečenia       

Hlavné podmienky poskytnutých záruk: 

  
 

  
 

  
 

Poskytnuté pôžičky  ku dňu: 31.12. 0 0 0 

celková suma poskytnutých pôžičiek (+)       

celková suma splatených pôžičiek (-)       

celková suma odpustených/odpísaných pôžičiek 

(-) 
      

Hlavné podmienky poskytnutých pôžičiek:    

úroky:       

výška pôžičky:       

deň poskytnutia:       

deň splatnosti:       

splátky:       

Suma plnenia (finančného alebo iného) na 

súkromné účely 
      

  

 

L  Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb 

Spoločnosť je v ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami. 

K ekonomickým vzťahom so spriaznenými osobami uvádza: 

Spriaznená osoba pre Spoločnosť je Hlavné mesto SR Bratislava – 100% akcionár. 

 

Spoločnosť voči spriaznenej osobe eviduje: 
 2020 2019 

Pohľadávky 2 077 792 2 085 628 

Záväzky 3 769 36 052 

Náklady 136 049 30 591 

Výnosy 20 777 122 20 775 673 

 

Bežné ÚO: 2020 

Ďalšie spriaznené osoby: Náklady Výnosy Pohľadávky Záväzky 

Dopravný podnik BA a.s. 0 9 001 4 053 0 

KSP s.r.o. 0 1 042 311 0 

BVS a.s. 10 040 6 557 1 358 1 406 

Bratislavaské kult.a inf.str. 0 1 078 0 0 

Galéria mesta BA 0 53 16 0 

Marianum-Pohrebníctvo mesta BA 0 126 195 17 435 0 

Mestská knižnica 0 441 0 0 

Mestské lesy v BA 0 12 826 1 010 0 

Starz 0 10 693 1 301 0 
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Predchádzajúce ÚO: 2019 
Ďalšie spriaznené osoby: Náklady Výnosy Pohľadávky Záväzky 

Dopravný podnik BA a.s. 0 9 095 6 214 351 

KSP s.r.o. 0 863 259 0 

BVS a.s. 16 099 1 073 352 1 571 

Bratislavaské kult.a inf.str. 530 0 0 0 

Galéria mesta BA 0 52 16 0 

Marianum-Pohrebníctvo mesta BA 0 88 820 18 709 0 

Mestská knižnica 0 1 164 0 0 

Mestské lesy v BA 0 11 941 755 1 229 

Múzeum mesta BA 0 513 0 0 

Starz 2 17 513 1 178 1 

ZOO 3 500 159 0 0 

 

Spoločnosť neuskutočnila v priebehu účtovného obdobia obchody so spriaznenými osobami neuzavreté na základe 

obvyklých obchodných podmienok. 

 

M  Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa 

zostavenia účtovnej závierky  

 

Po 31. decembri 2020  nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti, ktoré sú 

predmetom účtovníctva. 

 

N  Informácie o vlastnom imaní 

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v tabuľke: 

 

Položka vlastného imania 

2020 

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 
Prírastky Úbytky Presuny 

Stav na konci účtovného 

obdobia 

a b c d e f 

Základné imanie 31 777 380       31 777 380 

Ostatné kapitálové fondy 2 693 907       2 693 907 

Zákonný rezervný fond 

(nedeliteľný fond) z kapitálových 

vkladov 

895 373       895 373 

Zákonný rezervný fond 2 513 417   -256 663  2 256 754 

Nerozdelený zisk minulých rokov 0     0 

Neuhradená strata minulých rokov -319 686     319 686 0 

Výsledok hospodárenia bežného 

účtovného obdobia 
630 230 1 959 452 567 207 -63 023 1 959 452 

Spolu 38 190 621 1 959 452 567 207 0 39 582 866 

 

  



 

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.    IČO: 00681300 

Ivanská cesta 22    DIČ: 2020318256 

821 04 Bratislava 

 

Poznámky Úč POD 3-01   
Informácie o účtovnej jednotke k 31. decembru 2020    

35 

 

 

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený 

v tabuľke: 

Položka vlastného imania 

2019 

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 
Prírastky Úbytky Presuny 

Stav na konci účtovného 

obdobia  

a b c d e f 

Základné imanie 31 777 380       31 777 380 

Ostatné kapitálové fondy 2 693 907       2 693 907 

Zákonný rezervný fond 

(nedeliteľný fond) z kapitálových 

vkladov 

895 373       895 373 

Zákonný rezervný fond 2 513 417       2 513 417 

Nerozdelený zisk minulých rokov 32 276     -32 276 0 

Neuhradená strata minulých rokov       -319 686 -319 686 

Výsledok hospodárenia bežného 

účtovného obdobia 
-351 962 630 230   351 962 630 230 

Spolu 37 560 391 630 230 0 0 38 190 621 

 

 

K prehľadu o pohybe VI v priebehu účtovného obdobia Spoločnosť ďalej uvádza doplňujúce informácie: 

Kľúčový manažment Spoločnosti k 31. decembru 2020 : 

Ing. Martin Maslák             predseda predstavenstva od 15. júla 2019 

Ing. Pavel Rudy                  člen predstavenstva od 1. októbra 2019 

Ing. Andrej Rutkovský       člen predstavenstva od 1. októbra 2019 

 

 

Po 31. decembri 2020 nastali udalosti súvisiace so zmenou v štatutárnych orgánoch na pozícii predsedu 

predstavenstva. 
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O Prehľad o peňažných tokoch k 31. decembru 2020  

Spoločnosť má povinnosť zostaviť výkaz cash-flow. Spoločnosť výkaz cash-flow zostavila. Spoločnosť zostavila 

prehľad o peňažných tokoch použitím nepriamej metódy. 

 

Označenie Názov položky 

Skutočnosť v EUR 

Bežné účtovné Minulé účtovné 

obdobie obdobie 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 

  
    

Z/S 

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov 

(+/-) 
2 491 622 824 438 

A.1. 

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej 

činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-) 

4 768 432 2 712 608 

A.1.1. 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 

(+)        
3 007 167 2 971 576 

A.1.2. 

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na 

bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+) 

    

A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) 
    

A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)                         
1 537 632 4 306 

A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-)           
2 715 -6 381 

A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)      
-168 750 -219 766 

A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) 
    

A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+)      
19 637 29 498 

A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-) 
    

A.1.10. 

Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným 

ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) 

    

A.1.11. 

Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným 

ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) 

    

A.1.12. 

Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa 

považuje za peňažný ekvivalent (+/-)  
-48 638 -66 625 

A.1.13. 

Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok 

hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú 

osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) 

   

A.2. 

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným 

majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného 

majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 

443 456 -1 010 474 

A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)     
250 545 -549 189 

A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)        
295 988 -530 900 



 

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.    IČO: 00681300 

Ivanská cesta 22    DIČ: 2020318256 

821 04 Bratislava 

 

Poznámky Úč POD 3-01   
Informácie o účtovnej jednotke k 31. decembru 2020    

37 

 

A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+)             
-103 077 69 615 

A.2.4. 

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, 

ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)  

    

  

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, 

ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov 

(+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.) 

7 284 841 2 526 572 

A.3. 

Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti 

(+) 
    

A.4. 

Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

finančnej činnosti (-)      
-19 637 -29 498 

A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)     

A.6. 

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, 

ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-) 
    

  Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.) 
7 265 204 2 497 074 

A.7. 

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa 

začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)   

-134 797 147 436 

A.8. 

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť 

(+) 
    

A.9. 

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť 

(-) 
    

A. 
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až 

A.9.) 
7 130 407 2 644 510 

  Peňažné toky z investičnej činnosti     

B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) -51 133 -82 243 

B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)      
-834 186 -1 293 329 

B.3. 

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných 

účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú 

za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na 

obchodovanie (-) 

-2 000    

B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) 
    

B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)         
54 036 635 193 

B.6. 

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných 

účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú 

za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na 

obchodovanie (+) 

    

B.7. 

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej 

účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) 

    

B.8.  

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou 

jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného 

celku (+) 

    

B.9. 

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím 

osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, 

ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) 

    

B.10. 

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím 

osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je 

súčasťou konsolidovaného celku (+) 

    

B.11 

Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného a nehnuteľného majetku 

používaného a odpisovaného nájomcom (+)  
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B.12. 

Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových 

činností (+) 
    

B.13. 

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa 

začleňujú do prevádzkových činností (+) 
    

B.14. 

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo 

na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z 

finančnej činnosti (-) 

    

B.15. 

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na 

obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z 

finančnej činnosti (-) 

    

B.16. 

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do 

investičných činností (-) 
    

B.17. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) 
    

B.18. 

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-

) 
    

B.19. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) 
    

B.20. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) 
    

B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.) -833 283 -740 379 

  Peňažné toky z finančnej činnosti     

C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)     

C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)     

C.1.2. 

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou 

osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+) 
    

C.1.3. Prijaté peňažné dary (+)     

C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)     

C.1.5 

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných 

obchodných podielov (-) 
    

C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)     

C.1.7. 

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej 

jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-) 

    

C.1.8. Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)     

C.2. 

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých 

záväzkov z finančnej činnosti 
-1 831 954 -1 886 108 

C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)     

C.2.2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)     

C.2.3. 

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka 

zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na 

zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) 

    

C.2.4. 

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka 

alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli 

poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)       

-1 331 200 -1 331 200 

C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)     

C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-)     

C.2.7. 

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom 

zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)         
-500 754 -554 908 
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C.2.8. 

Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného majetku a 

nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-) 

    

C.2.9. 

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov 

vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, 

ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+) 

    

C.2.10. 

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých 

záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s 

výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu 

peňažných tokov (-) 

    

C.3. 

Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

prevádzkových činností (-) 
    

C.4. 

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, 

ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)  ucet 364 vyplatene 

dividendy 

-567 207 -2 304 457 

C.5. 

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo 

na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej 

činnosti (-) 

    

C.6. 

Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na 

obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné 

toky z investičnej činnosti (+) 

    

C.7. 

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do 

finančných činností (-) 
    

C.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)     

C.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)     

C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti -2 399 161 -4 190 565 

D. 
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C) 
3 897 963 -2 286 434 

E. 
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku 

účtovného obdobia 
2 170 415 4 456 849 

F. 

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci 

účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených 

ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka    

6 068 378 2 170 415 

G. 
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným 

ekvivalentom  ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 
    

H. 

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci 

účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 

6 068 378 2 170 415 

 



  

Výpis  

zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta  MsZ  zo  dňa   10.05.2021            

___________________________________________________________________________ 

 

k bodu  

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na rozdelenie zisku 

z hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom 

valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

 

Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ 

zobrať na vedomie informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované  

valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. so sídlom 

Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO: 00681300: 

 

1. Riadna individuálna účtovná závierka obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu 

a.s. za rok 2020 

2. Návrh obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. na rozdelenie zisku 

z hospodárenia za rok 2020 

 

Hlasovanie: 

prítomní: 14, za: 14 , proti: 0 , zdržal sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý. 

 

 

 

 

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 10.05.2021 
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