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Základné údaje
Profil spoločnosti
Obchodné meno

VEPOS, spol. s r.o.

Sídlo

Štúrova 516/1, 952 01 Vráble

Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO

36519821

DIČ

2020146898

IČ DPH

SK2020146898

Základné imanie

6 639 €

Vlastné imanie spoločnosti

252 084 €

Údaje o vzniku spoločnosti

dátum vzniku 22.4.1997 /Obchodný register Okresného
súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka 10192/N/

Spoločnosť VEPOS, spol. s r.o. začala svoju činnosť 1.5.1997 ako samostatný právny
subjekt.

Hlavné činnosti spoločnosti
vývoz a likvidácia odpadu, kontajnerová preprava,

údržba zelene, komunikácií, oprava

verejného osvetlenia, cintorínske a pohrebné služby, doprava, sprostredkovanie predaja
materiálu, maloobchod, veľkoobchod

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky
Konateľ spoločnosti: Ing.Juraj Sojka
Dozorná rada: Anton Jung, Milan Michalička, Ing.Július Ploth, Mgr.Soňa Gajdošová, Jozef
Demeš /do 13.2.2019/
Na základe Rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti VEPOS, spol. s r.o.
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia boli s účinnosťou odo dňa 13.2.2019
odvolaní z funkcie člena dozornej rady menovaní Anton Jung, Milan Michalička a Jozef
Demeš.
Za nových členov dozornej rady boli vymenovaní s účinnosťou od 14.2.2019 Ing. PhDr.
Dagmar Tóthová Skačanová, Ing. Roman Oravec, Ing. Ján Jamrich. Členovia Mgr. Soňa
Gajdošová a Ing. Július Ploth zostávajú vo svojich funkciách naďalej.
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Informácie o spoločníkoch účtovnej jednotky
MESTO Vráble, IČO:00308641

Podiel na ZI v eur 6639,- v % 100%

Zamestnanosť v spoločnosti
Priemerný počet zamestnancov v pracovnom pomere za rok 2018 bol 22 zamestnancov,
z toho 3 vedúci zamestnanci, v roku 2017 to bolo 21 zamestnancov. K 31.12.2018 mala
spoločnosť 22 zamestnancov, v roku 2017 k 31.12.2017 tiež 22 zamestnancov. Z celkového
počtu zamestnancov bol jeden pracujúci starobný dôchodca. Na dohodu o pracovnej činnosti
pracovali 3 osoby /zastupovanie na cintoríne, práce na Zbernom dvore, práce na verejnej
zeleni/. Spoločnosť zamestnávala v roku 2018 dve osoby ZŤP, teda podľa zákona o službách
zamestnanosti spĺňa plnenie povinného podielu na celkovom počte svojich zamestnancov.
Zamestnancom boli v predpísaných intervaloch poskytované školenia z oblasti BOZP a PO,
periodické preškolenia vodičov, zdravotné prehliadky, stravné lístky, čistiace a hygienické
prostriedky.
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Charakteristika spoločnosti
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti sú aktivity v oblasti služieb, prác a výkonov
súvisiacich s údržbou mesta.
Najväčším odberateľom prác a služieb je Mesto Vráble. Percentuálny podiel tržieb za
prevedené práce a poskytnuté služby pre Mesto Vráble na celkových tržbách má stále
klesajúci trend.
Spoločnosť ponúka v rámci predmetu podnikania a svojej obchodnej činnosti služby aj pre
okolité obce, podnikateľské subjekty i občanov. Práce a služby sú vykonávané na zmluvnom
základe alebo prostredníctvom objednávok, s väčšinou obchodných partnerov má spoločnosť
vybudované dlhoročné a stabilné vzťahy. Práce v komunálnej oblasti sú zo strany spoločnosti
poskytované počas celého roka, časť prác má však sezónny charakter, čo spôsobuje
komplikácie i pri ich vykrývaní zamestnancami napr. v zime pri zimnej údržbe a v lete pri
kosení. Sezónnosť prác

prináša i neustále vynakladanie finančných prostriedkov na

zabezpečenie chodu a údržby techniky a vozidiel na to určených, napriek tomu, že
v prevádzke sú len časť roka /traktory, kosačky, sypač vozoviek/.
V tabuľke je vidieť ako podiel tržieb od Mesta Vráble na celkových tržbách klesá. Zatiaľ, čo
v roku 2016 to bolo 63%, v roku 2018 už len 59%. Spoločnosť sa snaží hľadať a vykrývať
časť nákladov i z iných zdrojov.

Prehľad o poskytovaných službách pre Mesto Vráble a ostatných odberateľov
Ukazovateľ
Výnosy spoločnosti -celkové

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

781 543

716 037

631 718

Výnosy od Mesta

459 892

429 412

398 878

Výnosy ostatné

321 651

286 625

232 840

Údaje sú uvádzané v celých eurách:
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VÝHĽAD NA ROK 2019
Vedenie spoločnosti si pre nasledujúce obdobie určilo zásadné priority, pričom hlavným
cieľom je udržať objem a kvalitu poskytovaných služieb pri zachovaní cenovej hladiny.
Osobitný význam je treba v nasledujúcom období venovať mzdovej problematike, nakoľko sa
nachádzame v regióne s nízkou nezamestnanosťou a nedostatkom kvalifikovanej pracovnej
sily, čo sa prejavuje najmä v nedostatku pracovníkov na pozíciu vodič špeciálnych vozidiel t.j.
vodič skupiny C, ale problémy sú i pri robotníckych profesiách (údržba ver.zelene, elektrikár).
V roku 2017 sme uspeli v projekte o nenávratný finančný príspevok z eurofondov s názvom
„Rozšírenie zberu BRO pre mesto Vráble“. V roku 2018 bolo ukončené financovanie
z eurofondov a dodanie techniky a zariadení na uvedený projekt. Celková suma NFP bola
356 535 €, čo predstavovalo 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu.
V roku 2019 sa plne nabehne na systém zberu a kompostovania biologicky rozložiteľného
odpadu novou technikou od rodinných domov a z mesta Vráble a prímestských častí Dyčka
a Horný Ohaj podľa požiadaviek mesta a odsúhlaseného harmonogramu zberu.
Spoločnosť nemá v pláne rozšíriť v roku 2019 svoje aktivity o nové činnosti. Je však
predpoklad, že v rámci cintorínskych a pohrebných služieb sa poskytne priestor aj iným
podnikateľským subjektom, ktoré budú komplexne zabezpečovať tieto činnosti.
Z globálneho pohľadu na firmu je možné konštatovať, že VEPOS, spol. s r.o. sa nachádza v
stabilnej pozícii na trhu s poskytovaním podobných služieb a činností, je však potrebné zo
strany jediného spoločníka v maximálnej miere využívať kapacity spoločnosti rovnomerne
počas celého roka.
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Ekonomické výsledky
Účtovná závierka spoločnosti VEPOS, spol. s r.o.. bola vykonaná podľa Zákona č.431/2002
Z. z., v znení neskorších predpisov o účtovníctve a Zákona o dani z príjmov č.595/2003 Z.
z., v znení neskorších predpisov.
Spoločnosť spĺňa veľkostné podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – malá účtovná
jednotka, preto zostavuje účtovnú závierku podľa metodiky platnej pre túto veľkostnú skupinu.

Ukazovateľ

Rok 2018

Rok 2017

Rozdiel

HV po zdanení:

1 357

3 831

- 2 474

Spolu majetok:

766 637

470 078

296 559

Neobežný majetok

401 639

56 112

345 527

Obežný majetok

359 207

411 717

- 52 510

5 791

2 249

3 542

766 637

470 078

296 559

Záväzky

170 997

213 954

- 42 957

Vlastné imanie

252 084

254 058

- 1 974

Časové rozlíšenie

343 556

2 066

341 490

Z toho:

Časové rozlíšenie
Spolu VI a záväzky:
Z toho:

Údaje sú uvádzané v celých eurách:
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Ukazovateľ

Rok 2018
Celkom

Rok 2017
%

Celkom

Rozdiel
%

Celkom

%

Majetok

766 637

100,00

470 078

100,00

296 559

X

Vlastné zdroje

252 084

32,88

254 058

54,05

- 1 974

-21,17

Cudzie zdroje

170 997

22,31

213 954

45,51

- 42 957

-23,20

Časové rozlíšenie

343 556

44,81

2 066

0,44

341 490

44,37

Údaje sú uvádzané v celých eurách:

Majetok je krytý na 32,88 % vlastnými zdrojmi, na 22,31 % cudzími zdrojmi a 44,81 %
predstavuje časové rozlíšenie.

Vývoj jednotlivých položiek aktív a pasív
Aktíva

Rok 2018

Rok 2017

401 639

56 112

8 127

7 317

Krátkodobé pohľadávky

123 497

81 968

Finančné účty

227 583

322 432

5 791

2 249

766 637

470 078

Neobežný majetok/ ZC majetku
Zásoby

Časové rozlíšenie
SPOLU
Údaje sú uvádzané v celých eurách:
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Pasíva

Rok 2018

Rok 2017

Vlastné imanie

252 084

254 058

Záväzky celkom

170 997

213 954

Časové rozlíšenie

343 556

2 066

SPOLU

766 637

470 078

Údaje sú uvádzané v celých eurách:

AKTÍVA
Neobežný majetok
Spoločnosť VEPOS, spol. s r.o. k 31.12.2018 vlastnila dlhodobý majetok vo výške 985 629 €,
po korekcii 401 639 €.
Neobežný majetok vzrástol oproti roku 2017 o 345 527 €, pretože suma obstaraného majetku
prevýšila odpisy majetku a zostatkovú cenu pri vyradení. V roku 2018 bol obstaraný majetok
vo výške 377 960 €, odpisy majetku boli vo výške 32 212 € a ZC predaného majetku 221 €.
Významné prírastky dlhodobého hmotného majetku boli: zakúpený 16m3 kontajner v hodnote
2 660 €, 2 vozidlá, 1400 ks 240 L nádob a 6 ks 10 m3 kontajnerov zakúpených v súvislosti
s projektom BRO v celkovej sume 375 300 €. Pri inventarizácii neboli zistené nedostatky,
fyzické stavy sa zhodujú s účtovnými.
Stav majetku k 31.12.2018
DHM,DNM,
Pozemky
Ostatný dlhodobý majetok
Oprávky k majetku
Rozdiel

-

938 906,- €
17 158,- €
29 565,- €
583 990,- €
401 639,- €

Obežný majetok
Obežný majetok bol v roku 2018 vo výške 359 207 €, z toho materiál 8 127 € a pohľadávky
v netto hodnote 123 497 €. Pohľadávky z obchodného styku po splatnosti k 31.12.2018 boli
vo výške 15 100 €. Pokles finančných prostriedkov na bankovom účte bol spôsobený úhradou
za obstaraný majetok z projektu BRO, ktorý bol z časti hradený z NFP vo výške 95% a zvyšnú
časť t.j. 5% sme hradili z vlastných zdrojov. Ďalej boli vrátené zábezpeky firmám, ktoré boli
prihlásené do verejného obstarávania na uvedený projekt. Spoločnosť má vytvorené dva
bežné účty, účet sociálneho fondu, účet rezervného fondu a účet na rekultiváciu skládky.
K 31.12.2018 boli zostatky na účtoch spolu 223 201 €, zostatok v pokladnici 4 382 €.
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PASÍVA
Vlastné imanie
Vlastné imanie spoločnosti dosiahlo k 31.12.2018 výšku 252 084 €.
Záväzky
Celkové záväzky oproti roku 2017 poklesli o 42 957 € a boli vo výške 170 997 €, z toho
dlhodobé záväzky 1 499 €, krátkodobé záväzky 64 262 €, dlhodobé rezervy 98 821 €
a krátkodobé rezervy 6 415 €. Spoločnosť evidovala záväzky z obchodného styku v hodnote
34 001 €, po lehote splatnosti 121 €. Rezervy boli tvorené na nevyčerpané dovolenky . Suma,
ktorá výrazne ovplyvnila zníženie záväzkov bola už spomínaná zložená zábezpeka firiem,
ktoré sa prihlásili do verejného obstarávania a ktorá im bola v roku 2018 vrátená.
Časové rozlíšenie
Na účtoch časového rozlíšenia bol účtovaný zostatok účtu časového rozlíšenia dotácie na
chladiace zariadenia na cintorínoch vo výške 681 € a zostatok účtu časového rozlíšenia
dotácie na novoobstaraný majetok z NFP projektu „Rozšírenie zberu BRO pre mesto Vráble“
vo výške 342 875 €.
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK SPOLOČNOSTI

Náklady a výnosy spoločnosti
Náklady

Rok 2018

Rok 2017

106 425

117 173

tovaru

25 024

26 093

Služby

220 732

189 422

Mzdové náklady, dohody

242 511

216 011

Náklady na sociálne poistenie

86 101

77 482

Sociálne náklady

17 043

15 809

Dane a poplatky

35 164

33 073

Spotreba materiálu, energie a ost. dodávok
Náklady vynalož. na obstaranie predaného
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Náklady

Rok 2018

Rok 2017

32 212

17 090

majetku a predaného materiálu

221

2 245

Opravné položky k pohľadávkam

403

248

13 219

14 290

337

314

-

76

794

2880

780 186

712 206

Rok 2018

Rok 2017

Tržby z predaja služieb

698 950

643 869

Tržby z predaja tovaru

37 885

37 851

0

0

Tržby z predaja DHM, DNM

300

5 833

Tržby z predaja materiálu

111

1 268

44 226

27 030

-

115

71

71

781 543

716 037

1 357

3 831

Odpisy DNM a k DHM
Zostatková cena predaného dlhodobého

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Zrážková daň z úrokov
Daň z príjmov PO
SPOLU
Údaje sú uvádzané v celých eurách:

Výnosy

Aktivácia dlhod.hmotného majetku

Ostatné výnosy z hosp.činnosti
Úroky z bank.účtov
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
SPOLU
Výsledok hospodárenia po zdanení
Údaje sú uvádzané v celých eurách:

S. 10
Celkové náklady dosiahli v roku 2018 výšku 779 392 €. Náklady po zaúčtovaní dane z príjmov
splatnej 780 186 €.
Náklady spoločnosti pramenia v hospodárskej sfére, len drobné náklady pochádzajú
z finančnej činnosti.
Spotreba materiálu energie a ost.dodávok- uvedené náklady poklesli oproti roku 2017 o 10
748 €. Pokles bol v položke obstaraného drobného majetku do 1700 €. Keďže v roku 2017 sa
zariaďovali kancelárie novým nábytkom a vymieňali 1100 l kontajnery vo väčšom množstve
táto položka bola vyššia. Naopak nárast bol v spotrebe energie.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru- išlo o náklady na obstaranie kameniva,
KUKA nádob, kontajnerov, vriec.
Náklady na služby- uvedené náklady tvorili opravy a údržby vozidiel, cestovné, náklady na
uskladnenie odpadov, školenia, telefónne služby, poštovné, predplatné, mýtne poplatky a iné.
Zvýšenie nákladov oproti predchádzajúcemu roku bolo značné najmä pri opravách vozidiel,
kde náklady na opravy boli vo výške 40 034 €, z toho najviac financií sa investovalo do opráv
a servisných prác na smetiarskych vozidlách 21 633 €. Na účte ostatné služby boli účtované
dodávky ako upgrade programov, BOZP, uskladnenie odpadov, ale najmä subdodávky na
práce. V roku 2018 boli vyfaktúrované i poskytnuté služby za riadenie projektu BRO.
Mzdové náklady a náklady na sociálne poistenie- vyšší počet zamestnancov v spoločnosti
a zvýšenie minimálnych miezd v roku 2018 sa prejavilo v celoročnom náraste výdavkov na
mzdy. Vyššie mzdové náklady ovplyvnili i náklady na sociálne poistenie.
Dane a poplatky- najvyššou položkou boli zákonné poplatky za uskladnenie odpadov 24 912
€ a daň z motorových vozidiel vo výške 8 914 €, kde bol nárast z dôvodu toho, že vozidlá sú
už staršie a výška dane závisí od veku vozidla. Medzi ostatné položky patrili kolky, poplatky
za TKO a iné.
Odpisy- v roku 2018 sa odpisovali chlad.zariadenia na cintorínoch, mulčovač AGL, žací stroj
KUBOTA, vozidlo IVECO, osobné vozidlo VW TOURAN, sypač vozoviek nadstavba, žumpa,
kontajner 16m3, technické zhodnotenie kontajnerového vozidla a nové zaradené vozidlá a
zariadenia z projektu t.j.hákový nosič kontajnerov, zberové vozidlo Renault a kontajnery na
odpad .
Ostatné náklady na hospodársku činnosť- zahŕňali náklady na zákonné a havarijné poistenie
vozidiel a poistenie majetku, kde bolo navýšenie poistného o nové vozidlá a zariadenia
z projektu BRO, členský príspevok platený do združenia ZOVP, odovzdaný odpad zo ZD, kde
výnosy z odovzdaného odpadu sa odvádzajú mestu. Za rok 2018 za 1.,2., 3., a 4.kvartál to
bola suma 7 326 €, ktorá sa odviedla na účet mesta.
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Ostatné náklady na finančnú činnosť- uvedené tvorili poplatky banke za vedenie účtov.
Zrážková daň z úrokov- keďže v roku 2018 sme nemali v banke vedený žiaden termínovaný
úročený vklad, zrážková daň z úrokov bola nula.
Celkové výnosy dosiahli v roku 2018 výšku 781 543 €.
V hlavných činnostiach sa zaznamenal nárast výnosov o 65 621 €.
Za výnosmi spoločnosti stojí hospodárska činnosť, vo finančnej činnosti sú len nepatrné
výnosy.
Tržby z predaj služieb- vzrástli oproti roku 2017 o 55 081 €. Zriaďovateľovi sa v roku 2018
vyfakturovali práce za 459 892 €, v roku 2017 to bolo 429 412 € bez DPH. Nárast tržieb bol
spôsobený objemom dodaných prác a služieb najmä na zbernom dvore, ale i zvýšením cien
za odvoz a skladovanie odpadu v dôsledku zvyšovania minimálnych miezd a zvýšenia ceny
uskladnenia a zákonného poplatku za odpad vo výške inflácie na skládke od dodávateľa
služieb. Zákazky, ktoré sa realizovali pre mesto v roku 2018 - bolo vybudované nové
stanovište na odpad pri nových bytovkách na Žitavskej, chodník na sídl.Kaška, vymieňali
a dodávali sa malé koše na odpad, lavičky v meste, zhotovili sa nové kryty fontán na
Čerešňovom námestí, kosby zelene a na jeseň sme zabezpečovali zber lístia.
Odvoz a uskladnenie odpadov tvorí najväčšiu položku tržieb. Z mesta Vráble a jeho priľahlých
častí Dyčka a Horný Ohaj sa v roku 2018 vyviezlo celkovo 2 820,98 ton odpadu, z toho TKO
2 797,3 ton, od MsÚ 23,68 ton. Pri jarnom zbere sa odviezlo a uskladnilo 42,12 ton objemného
odpadu, zatiaľ čo v roku 2017 to bolo 29,76 ton, pri jesennom zbere 25,62 ton a zo sídlisk
3,13 ton. Na skládke v Michale nad Žitavou a skládke Podmáj bolo uskladnených spolu
1 088,42 ton stavebnej sute. Občania priniesli a uhradili na zbernom dvore stavebný odpad
v množstve 185,44 ton, ostatný odpad zo ZD bol v množstve 99,84 ton. Zostatok stavebného
odpadu bol od občanov a firiem, ktorí si objednali kontajnerovú prepravu.
Čo sa týka separácie odpadu, náklady na zber separovaného odpadu, ktoré nám vznikajú sú
hradené priamo spoločnosťou, a to organizáciou zodpovedných výrobcov, s ktorou máme
uzatvorenú zmluvu o triedenom zbere odpadu, čiže si ich už nehradia obce a mestá. Tržby za
takto vyzbieraný odpad sa premietli do položky tržieb za služby. Zo služieb pre občanov
a firmy vykonávame najmä práce ako opiľovanie, zemné práce, zimnú údržbu, kosenie, odvoz
a uskladnenie odpadov.
Tržby z predaja tovaru- najviac predávané bolo ako po minulé roky najmä kamenivo. Tržby
sú porovnateľné s predchádzajúcim rokom.

S. 12
Tržby z predaja DHM, DNM a materiálu - išlo o predaj pozemku, ktorého sme boli 1/5 vlastník
a predaj materiálu, a to kovového odpadu z vyradeného majetku.
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti- tvorili ich zúčtovanie dotácie vo výške odpisu na
chladiace zriadenia na cintorínoch, dotácie na novoobstarané zariadenia a vozidlá z projektu
BRO, zákonné poplatky za uloženie odpadov a zúčtovanie preplatkov z RZZP za rok 2017.
Úroky z bankových účtov a ost.výnosy z finančnej činnosti- úroky na bankových účtoch v roku
2017 neboli pripísané, keďže sme nemali založený žiaden úročený termínovaný účet v banke.
Zúčtovaná bola odmena za zostatok na bežnom účte vo výške 71 €.

Čistý obrat spoločnosti za rok 2018 bol 736 835 €, oproti roku 2017 sa zvýšil o 55 115 €.
Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2018 pred zdanením je zisk 2 151 €.
Výsledok hospodárenia po zdanení účtovný zisk je vo výške 1 357 €. Rozdiel 794 € je daň
z príjmov splatná. V roku 2018 sa už daňová licencia neplatila, keďže rok 2017 bol posledným
rokom, kedy spoločnosti mali túto povinnosť.

S. 13

Návrh na vysporiadanie výsledku
hospodárenia
Spoločnosť dosiahla za rok 2018 výsledok hospodárenia po zdanení:
Zisk 1 357,23 €
Konateľ spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu:
1.,Schváliť účtovnú závierku za rok 2018
2.,Prerozdeliť výsledok hospodárenia zisk vo výške 1 357,23 € nasledovne:
1 000,- € preúčtovať na účet nerozdeleného zisku minulých rokov
357,23 € preúčtovať na účet sociálneho fondu a zároveň previesť prostriedky na uvedený účet
(v rámci sociálnej politiky pre zamestnancov)

Bližšie informácie o spoločnosti, o stave a pohybe majetku sú uvedené v prílohách.

vo Vrábľoch, dňa 8.3.2019

-------------------------------------------------------Ing. Juraj Sojka
konateľ spoločnosti VEPOS, spol. s r.o.
v. r.

