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Správa o činnosti, hospodárení a stave majetku za rok 2014 

obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o.  

( ďalej len „spoločnosť“) 

 

 

Názov spoločnosti:   CALOR, s.r.o. 

Právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným 

Sídlo, miesto podnikania:  Športová 1, 945 01 Komárno 

IČO:     43797831 

 

 

Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.10.2007. Jediným 

spoločníkom je Mesto Komárno. CALOR, s.r.o. (ďalej len spoločnosť) je v súčasnej dobe 

výrobcom a dodávateľom tepla v nasledujúcich kotolniach v Komárne: 

- Vnútorná okružná 21 

- Hradná 11 

- Ul. Slobody 1  

- Ul. Roľníckej školy 49 

- Námestie M.R. Štefánika 10. 

 

Spoločnosť bola zapísaná dňa 27.10.2007 do Obchodného registra Okresného súdu 

Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 20929/N.   

Povolenie na podnikanie v tepelnej energetike č. 2007T 0382 na predmet podnikania: 

výroba tepla, rozvod tepla vydal Úrad na reguláciu sieťových odvetví dňa 19.12.2007 

s platnosťou od 1.1.2008 na dobu neurčitú. 

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

Spoločnosť zamestnáva troch zamestnancov na plný pracovný úväzok a jedného 

zamestnanca na čiastočný pracovný úväzok. Jeden zamestnanec zodpovedá za zabezpečenie 

chodu spoločnosti po odbornej stránke (technický stav energetických zariadení, ich kontroly, 

opravy, odborné prehliadky a skúšky atď.). Dvaja zamestnanci vykonávajú funkcie s úlohou 

zabezpečiť opravy vykonávané svojpomocne, údržbu a dozor na energetických zariadeniach. 

Jeden zamestnanec zamestnaný na čiastočný úväzok je zodpovedný za základnú 

administratívu spoločnosti, za finančnú hotovosť a upratovanie kancelárií. 
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Hlavnou úlohou spoločnosti v roku 2014 bolo pokračovať v zabezpečení dodávky 

tepla na ústredné kúrenie a prípravu TUV v zariadeniach, ktoré prevádzkovala. 

K tomu bolo nutné aby spoločnosť uzatvorila dodatky ku zmluvám s odberateľmi 

v zmysle ustanovení zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. 

 

V oblasti priameho výkonu činnosti v jednotlivých zariadeniach spoločnosť 

zabezpečovala plynulú prevádzku a zároveň vykonávala údržbu a opravy tepelných zdrojov. 

V roku 2014 spoločnosť nerealizovala investičnú činnosť. Bolo vykonané započítanie 

technického zhodnotenia zariadenia kotolne na ul. Vnútorná Okružná č.21 Komárno 

realizované v minulom období. Ďalšie práce súvisiace s technickým zhodnotením prenajatého 

majetku budú realizované v období, v ktorom budú schválené dostatočné finančné zdroje 

potrebné pre ďalšiu etapu.  

V priebehu roku 2014 sa vykonávali priebežné i plánované opravy, najmä prípravné 

práce spojené s investičnou činnosťou v kotolni na ul. Vnútorná Okružná č.21 Komárno. Boli 

zabezpečované vykonania periodických prehliadok a skúšok vyhradených technických 

zariadení a ďalšie práce. V rámci spoločnosti sa udržuje vysoký podiel údržby a opráv 

vykonávaných vlastnými zamestnancami oproti dodávateľským prácam. 

 

V mesiacoch október až november 2014 bola vykonaná kontrola dodržiavania 

vybraných zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí 

a overovanie správnosti a pravdivosti dokladov predkladaných Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví za roky 2009 – 2014. Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie zákona 

č.276/2001 Z.z. a zákona č.250/2012 Z.z.. 

Spoločnosť mala k 31.12.2014 vlastný majetok pozostávajúci z peňazí a cenín 

v pokladnici, na účtoch v bankách a zásob. 

V roku 2014 spoločnosť nemala žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu 

a vývoja. 
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Dôležité finančné údaje v celých €:         2013 2014 

 Výnosy z hospodárskej činnosti:                                               299729 267896 

 Náklady na hospodársku činnosť:                                              287914 255038 

 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti:                      11815 12858 

 Výnosy z finančnej činnosti:                                                          5 2 

 Náklady na finančnú činnosť:                                                       176 127 

 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti:                               -168 -125 

 Daň z príjmu 3134 2802 

 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie:                         8513 9931 

 Súvaha aktíva a pasíva:                                                               99867 44976 

 Vlastné imanie                                                                            15816 17234 

 

Za rok 2014 spoločnosť dosiahla zisk po zdanení vo výške 9930,84 €.  

Z dosiahnutého zisku navrhujem celú sumu 9930,84€ použiť na investičnú činnosť 

v ďalšom období. Ako investičná činnosť je v ďalšom období plánované pokračovanie 

postupnej rekonštrukcie kotolne na ul. Vnútorná Okružná č.21.  

 

 

V Komárne 11.03.2015 

 

 

Ing. Ľuboš   V e ľ k ý 
              k o n a t e ľ 

 

 
 


